
OŠ FRANA KRANJCA CELJE – 3. a in 3. b 
IZOBRAŽEVANJE NA DOMU – 2. teden (16. 11.– 20. 11. 2020) 

 

Dragi tretješolci!   

 

Ste si med vikendom nabrali novih moči za skok v nov delovni teden? Malo pa že 
pogrešamo vrvež iz šole, kajne? Skupaj zmoremo in bomo zdržali. Pomembno je, 
da še vedno v polni meri skrbimo za zdravje in se trudimo po svojih najboljših 
močeh.  

Pa še nekaj za nasmejan začetek tedna: 

 

Pride otrok domov in vpraša mamo: 
»Mami, zakaj imaš en siv las?« 

Mama odgovori: 
»Sonček, vsakič, ko otrok kaj ušpiči, mami posivi en las.« 

Otrok  začudeno reče: 
»Ja, kaj si pa ti potem naredila babici?« 

 

V priponkah na spletu je tedenski razpored dela, vsak dan sproti pa boste, kot 
ste že navajeni, prejeli tudi natančnejša navodila za delo.  Predlagava vam, da 
naloge opravljate sproti, natančno in po navodilih. 
Da bo delo lažje teklo, se spet srečamo preko ZOOM-a (od ponedeljka do 
četrtka ob 10.00, v petek pa po dogovorjenem razporedu).  
Svoj prosti čas preživite kje v naravi in izkoristite lepo vreme.  
 
Za pomoč in vprašanja sva dosegljivi po elektronski pošti, od ponedeljka do 
petka, med 8.20 in 14.45. 
 

Prisrčno pozdravljeni.  

Učiteljici Eva in Darinka 

Elektronska pošta: 

Eva Ambrož Hažič: eva.ambroz@guest.arnes.si 

Darinka Čobec: darinka.cobec@guest.arnes.si ali cobecd09@gmail.com 



PON - 16.11.2020 TO - 17.11.2020 SR - 18.11.2020 ČET - 19.11.2020 PET - 20.11.2020 

SLJ 

Na kmetiji 

DZ SLJ str. 48 

SLJ 

Pravljica: Zlata ptica 

Poslušanje radijske pravljice 

https://www.youtube.com/watch?v=-vYIs_j2jSQ 

SLJ 

Pesem: Kaj sem prislužil 

Berilo 

SLJ 

Kraški ovčar in maltežan 

DZ SLJ str. 50, 51, 

SLJ 

Kraški ovčar in maltežan 

DZ SLJ str. 52 

MAT 

Množim 

Priloga 1 - UL 

SLJ 

Pravljica: Zlata ptica 

Delo z besedilom; Berilo 

MAT 

Poštevanka števila 2 

https://www.youtube.com/watch?v=os3w_sYgLVI&t=40s 

DZ str. 32, 33 

SLJ 

Kraški ovčar in maltežan 

DZ SLJ str. 50, 51, 

MAT 

Poštevanka števila 4 

https://www.youtube.com/watch?v=GS3shQHorcI 

DZ str. 34, 35 

 

ZOOM srečanje ob 10.00 

 

ZOOM srečanje ob 10.00 

 

ZOOM srečanje ob 10.00 

 

ZOOM srečanje ob 10.00 

 

ZOOM srečanje po razporedu 

SPO  

Kmetija skozi letne čase 

MAT 

Poštevanka števila 2 

SPO 

Kmetija skozi letne čase 

MAT 

Poštevanka števila 4 

ŠPO 

Stare otroške igre 

TJA 

Who is who? 

ŠPO 

Stare otroške igre 

TJA 

Family 

SPO  

Kmetija skozi letne čase 

LUM 

Trganka 

GUM 

Ples: Ko, ko, ko 

https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ 

 GUM 

Pesem: Prvo leto služim 

Priloga 2 - UL 

ŠPO 

Stare otroške igre 

LUM 

Trganka 


