
Pozdravljeni moji učenci! 

Upam, da ste še zdravi. Tudi šolanje na daljavo vam ne predstavlja veliko težav. Vsaj 

mislim, da je tako. Če je drugače, pa mi sporočite. Danes je četrtek, 26.3.2020 in na 

urniku imamo SLJ, SLJ, SPO, TJA in MAT. 

 SLJ: V SDZ za slovenščino Lili in Bine 3, si na strani 44 natančno oglejte sliko 

v prvi nalogi.  Zvezek zaprite. Ker vam ne morem predvajati besedila, si ga 

sami preberite, ali pa poprosite nekoga, da vam to opravi namesto vas. 

 Skriti zaklad (opis poti) 

V uredništvo radia je prispelo zanimivo pismo. Poslali so nam ga taborniki, ki so nekaj 

počitniških dni preživeli v naravi. Pa prisluhnimo.  

Med počitnicami smo se odpravili na taborjenje. Tabor smo postavili v Podljubelju. Dnevi so 

nam ob učenju taborniških veščin, športu, pesmih in izletih hitro minevali. V petek smo se 

odpravili na zanimiv izlet. Poiskati smo morali skriti zaklad. Taborniški starešina nas je razdelil 

v skupine. Vsaka skupina je dobila skico kraja, prenosni kasetofon in kaseto z opisom poti. 

Vas zanima, kako smo iskali pravo pot? Poslušajte posnetek opisa poti in se nam pridružite 

pri iskanju skritega zaklada. Pred vami sta dve poti. Pojdite po poti, ki pelje proti vzhodu in se 

vije skozi mešani gozd. Po poti hodite toliko časa, da pridete na travnik. Tam boste videli 

visok hrast in leseno hišico. Pojdite do hrasta in zavijte na levo. Pred seboj vidite potok. 

Poiščite mostiček in ga prečkajte. Ko pridete čez potok, ste na križišču treh poti. Pojdite po 

srednji poti. Pripelje vas do gradu. Postavite se pred grajska vrata, nato zavijte desno v grajski 

park. Poiščite štiri table. Na tablah so narisani pes, kralj, mačka in kokoš. Zaklad se skriva pod 

tablo, na kateri ni narisana žival. 

Sedaj z rdečo barvico vrišite pot do skritega zaklada. 

Sedaj reši še drugo nalogo. Če je ne znaš rešiti, ker je to rebus preberi 

navodila. Najprej poimenuj narisan predmet, ki ima toliko črk, kot je zapisanih 

števil pod njem.(ZNAMKA) Potem prečrtaj tiste črke, ki so na četrtem, petem 

in šestem mestu. Podobno naredi pri naslednji besedi ( MAČKA ). Iz znanih 

besed sestavi besedo. Upam, da ti bo šlo. 

 

Na strani 45 v nalogi dva a, vriši pot po tem besedilu. Besedilo naj ti nekdo 

prebere, ti pa pozorno poslušaj. 

 

 Skriti zaklad (opis poti) 

Pred vami sta dve poti. Pojdite po poti, ki pelje proti vzhodu in se vije skozi mešani gozd. Po poti 

hodite toliko časa, da pridete na travnik. Tam boste videli visok hrast in leseno hišico. Pojdite do 



hrasta in zavijte na levo. Pred seboj vidite potok. Poiščite mostiček in ga prečkajte. Ko pridete čez 

potok, ste na križišču treh poti. Pojdite po srednji poti. Pripelje vas do gradu. Postavite se pred 

grajska vrata, nato zavijte desno v grajski park. Poiščite štiri table. Na tablah so narisani pes, kralj, 

mačka in kokoš. Zaklad se skriva pod tablo, na kateri ni narisana žival. 

Pri naslednji nalogi pa sam vriši pot in zapiši besedilo. 

SPO : V zvezek za SPO prepiši vprašanja in zapiši odgovore nanje.  Odgovore poišči 

v SDZ za spoznavanje okolja Lili in Bine 3 na strani 72. 

1. Kakšna je pokrajina, v kateri živiš? 
2. S čim se preživljajo ljudje v tvoji domači pokrajini? 
3. Kako se spreminja tvoje domače okolje? 

 

MAT: V SDZ za matematiko Lili in Bine 3 rešite naloge na strani 83.  

 

Danes sem vas s slovenščino kar malo namučila. Če pa še niste utrujeni, vam 

predlagam, da na hitro »položite eno poštevanko«. 

 

Lepo vas pozdravljam. 

Mojca Jakhel 

 

 


