
PONEDELJEK, 4. 5. 2020  

 

Pozdravljeni, tretješolci!  

 

 

Počitnice so za nami. Zagotovo ste jih preživeli lepo in zabavno. Zakorakali pa smo 

že v mesec maj in čisto malo nam je še ostalo do konca pouka oziroma do dolgih, 

poletnih počitnic.  

Zato bova v tem mesecu začeli z ocenjevanjem. Najprej boste dobili oceno iz likovne 

umetnosti. Kaj in kako boste ustvarjali bova povedali že jutri.  

Za vsa ostala ocenjevanja pa boste obveščeni sproti in pravočasno, kajti počakati  

moramo še na uradne informacije iz Ministrstva za šolstvo, saj se bomo najverjetneje 

kmalu vrnili nazaj med šolske klopi. 

Spomniva vas naj, samo še na oceno iz športa. To boste pridobili, ko nama pošljete 

kakšno fotografijo vaše aktivnosti ali rezultate iz športnega dne. Večina učencev je to 

že opravila, ostali pa imate čas do 8. 5. 2020. 

 

Sedaj pa poglejte, kaj sva vam pripravili za danes: 

 

MAT – Za začetek malo ogrevanja s štetjem in računanjem na pamet: 

 Štej od 427 do 441 (po ena) 

 Štej od 777 do 717 (po deset) 

 Izračunaj: 35 + 27=,    9 x 7=,    280 – 100 =,    390 – 40 = 

Tako, možgančki so ogreti, zato nadaljuj z nalogami v delovnem zvezku na strani 60. 

 

SLJ – Pri slovenščini se boš spet malo spomnil/a na počitnice. Izbral/a si boš tvoj 

najzanimivejši dan in ga opisala v obliki stripa. V zvezek za slovenščino napiši naslov 

PRVOMAJSKE POČITNICE in si obe strani zvezka razdeli na manjša polja 

(kvadratke), v katera boš risal/a in kaj malega tudi zapisal/a (lahko v oblačke, kot v 

pravem stripu). Tudi pri stripu bodi pozoren/na na  uvod, jedro in zaključek oziroma 

celovitost zgodbe.  

Primer: lahko začneš z jutrom, nato opišeš kaj si počel/a in tvoje dogodivščine ter 

zaključiš z večerom. 

 

GUM – Tudi pri glasbi še potrebuješ oceno, zato je danes čas za ponavljanje. V roke 

vzemi zvezek za glasbo in si preberi ter ponovi vso snov, ki smo jo obravnavali. Izberi 

si tudi tri tebi najljubše pesmice in jih večkrat zapoj. 



ŠPO – Čas je za sprostitev. Vsak položaj izvajaj 30 sekund. Potrudi se, uspelo ti bo. 

 

 


