
Pozdravljeni dragi starši in učenci.    (4. teden: od 6.4. – 10.4.2020) 

Tretji teden dela na daljavo je za nami. Je šlo? Hvala vsem, ki se oglašate s fotografijo in 

spremno besedo o poteku opravljanja šolskih obveznosti. Tisti, ki se še niste oglasili vas 

vabiva, da to, če je le mogoče, še storite. 

Tudi v tem tednu bomo delali na tak način. Ne pozabite na vsakodnevno branje in poštevanko.  

Za utrjevanje poštevanke lahko uporabite še spletni strani, ki sta zapisani spodaj. 

https://www.mathdiploma.com/3rd-grade-times-tables.html 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1yagrpow1peg9 

 

Za vse povratne informacije, morebitna vprašanja in predloge sva vam na voljo na 

polonca.gole@os-mirna.si in viljemina.gracar@os-mirna.si 

Lepo se imejte in pazite nase.         Razredničarki Vilma in Polonca 

Mirna, 2.4.2020 

 

1. SLJ: V  DZ 2. del reši naloge od strani 70 do strani 77. Stran 74 (Papirnati zmaj) 

bomo izpustili. 

 ponedeljek : Šopek, DZ str. 70. Besedilo preberi v okvirčku spodaj (Šopek -1, 

Šopek - 2). 2. in 3. nalogo naredi v A-zvezek. Naslov je Šopek. Dodaj še 

datum. 

 torek: Nebo, ne bo, DZ str. 71. 

 sreda: Vzpon na Storžič, DZ str. 72, 73. 

 četrtek:Kresnice, DZ str. 75 (besedilo preberi v okvirčku spodaj); Spoznali 

smo, DZ str. 76. 

 petek: Preverim svoje znanje, DZ str. 77. Nalogo naj rešijo povsem 

samostojno. Če je možno, bi prosili fotografijo te samostojno rešene naloge. 

Nato si lahko pregledajo in popravijo. Rešitve so priložene spodaj. 

 

https://www.mathdiploma.com/3rd-grade-times-tables.html
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1yagrpow1peg9
mailto:polonca.gole@os-mirna.si
mailto:viljemina.gracar@os-mirna.si


Šopek - 1(pripoved o enkratnem dogodku)(DZ za SLJ str.70/1.,2. in 3. naloga) 

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po travniku. 

Odločili smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške cvetlice. Vsak si je izbral 

svojo travniško cvetlico in si jo pozorno ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in 

poimenoval. Podrobno smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in 

prašnike. Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim daljša stebelca. 

Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo cvetlico. Nato smo iz cvetlic 

oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih 

narahlo povezali z rafijo. Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z 

okrasnim trakom. Šopek smo odnesli kuharici za rojstni dan. Bila je zelo presenečena.  

 

 

Šopek -2 (pripoved o enkratnem dogodku) (DZ za SLJ str. 70/ 2. naloga) 

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po travniku. 

Odločili smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške cvetlice. Vsak si je izbral 

svojo travniško cvetlico in si jo pozorno ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in 

poimenoval. Podrobno smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in 

prašnike. Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim daljša stebelca. 

Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo cvetlico. Nato smo iz cvetlic 

oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih 

narahlo povezali z rafijo. Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z 

okrasnim trakom. Šopek je Maja odnesla svoji babici v bolnišnico. Priložila je še 

risbico, ki jo je narisala in na katero smo se podpisali vsi učenci našega razreda.  

 



 

 

 
 

Kresnice (DZ za SLJ str.75) 

Danes smo iz studia povabili gospoda Janeza Miheliča. V oddaji Dober dan, narava 

nam bo predstavil zanimive travniške prebivalce – kresnice.  

V toplih in suhih poletnih nočeh se po zraku pozibavajo iskrice. Prižigajo se, nato rahlo 

ugasnejo in že v naslednjem trenutku znova močno zasvetijo. Tako svetijo kresnice – 

drobni hrošči, ki začnejo letati šele ob večerih. Kresnice imajo na zadkih svetilne žleze. 

V njih nastaja posebna snov, ki v stiku z zrakom zasveti rumenozeleno, pri nekaterih 

vrstah tudi bolj oranžnordeče. Samčki letajo po zraku, samice nekaterih vrst pa 

nimajo kril. Zadržujejo se med travo ali pa se obešajo na vrhove travnatih lističev. S 

svetlobo privabljajo samčke. Oplojena samička izleže mnogo jajčec. Iz njih se izležejo 

ličinke, te pa se hranijo s polži, stonogami in z deževniki. Tudi ličinke svetijo. 

Znanstveniki še niso povsem raziskali, zakaj kresnice svetijo. V njihovih svetilnih 

organih nastaja svetloba brez toplote. Taki svetlobi pravimo, da je hladna. Druga 

svetila, na primer sveče in žarnice, tudi oddajajo svetlobo, vendar hkrati tudi toploto. 

Znanstveniki skušajo odkriti skrivnost kresnic, da bi lahko začeli izdelovati svetila, ki bi 

močno svetila, ne bi se pa segrevala.  

 



 

1. MAT: Števila do 1000 V DZ 3. del reši naloge od strani 13 do strani 18. Najprej pa si 

oglej vsaj nekaj posnetka na spodnji povezavi. Je kar precej dolg, vendar je zelo 

nazoren. Oglej si tudi ppt Števila do 1000 (Glej prilogo). 

 ponedeljek: Svet števil do 1000 – YouTube 

Enica,  desetica, stotica DZ str. 13. 

 torek: Števila do 1000 DZ str. 14, 15. 

 sreda: DZ str. 16. 

 četrtek: DZ str.17. 

 petek: DZ str. 18. 

 

 

 

  

2. SPO: Odpadki (Učbenik za okolje str. 59, 60 - preberi)  

 V zvezek za okolje napiši naslov NAPOTKI ZA VAROVANJE OKOLJA. 

Pripiši tudi datum. Sedaj odpri učbenik za okolje na strani 60. Prepiši v zvezek 

šest povedi, ki so poleg zelenih pikic. 

 

 S pomočjo učbenika ustno odgovori na vprašanja. 

1. Zakaj je na svetu vse več odpadkov? 

2. Kaj pomeni, da odpadke ločujemo? 

3. Zakaj jih ločujemo? 

4. Kako ločujemo odpadke? 

5. Kaj je kompostnik, čemu je namenjen? 

6. Zakaj uporabljamo kompost? 

7. Kako človek posega v okolje? 

8. Naštej nekaj onesnaževalcev okolja? 

9. Kdo ali kaj onesnažuje zemljo,vodo ali zrak? 

10. Kako lahko prispevamo k ohranjanju in varovanju našega 

okolja? 

 

 

 

 

3. LUM: Izdelaj ptička iz papirja. (Glej prilogo.) 

 

 

4. ŠPO: Tedensko nalogo vam je posredoval učitelj Matjaž. 

 

 

 

 

 



TEDENSKA NALOGA ZA ŠPORT   

Dragi učenci. 

 

Tukaj je nov teden in čas za nove naloge. 

 

1. Najprej izvedi gimnastične vaje, da se malo ogreješ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8&t=2s 

2. Nato iz predmetov, ki jih imaš doma (lončki, vedra, vrv, plastenke …), sestavi 

zanimiv poligon. Poskusi vključiti čim več različnih gibalnih nalog (npr. poskoke, 

preskoke, hoja po štirih (naprej, nazaj), lazenje, plazenje … 

  

3. Čas je za HUBBA BUBBA balon 

 

Imamo radi čigume?? Jaaaaa!  

Nauči se ples na spodnji povezavi. Na ples povabi še svoje starše, bratca in sestrico … 

Ko se vrnemo, bomo ples zaplesali skupaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=AimPVdw2T4U&list=PLE7wFCOnKFRn6WNTuqck

l9nXFLS7QGBy8&index=32&t=0s 

 

Športni pozdrav vsem in ostanite zdravi! 

  učitelj Matjaž (vesel bom kakšne vaše slike ali sporočila: matjaz.ozek@os-mirna.si) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=AimPVdw2T4U&list=PLE7wFCOnKFRn6WNTuqckl9nXFLS7QGBy8&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=AimPVdw2T4U&list=PLE7wFCOnKFRn6WNTuqckl9nXFLS7QGBy8&index=32&t=0s


 

 

5. GUM: Spoznajmo tolkala 
V zvezek za glasbo napiši naslov Tolkala. Pripiši tudi datum. 

Nariši (približno) in napiši imena tolkal. Prepiši tudi besedilo v rumenem okvirčku. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


