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UČNA GRADIVA IN NALOGE  ZA 3. RAZRED (20. 4. 2020–24. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
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 Ves teden se boš učil/učila o odpadkih. Ne pozabi na dan Zemlje – 22.april. 

 

     1. Če najdeš doma, zberi in pripravi na mizo:  

     jogurtni lonček, plastenko za čistila, solatni list, časopisni papir, steklen 

     kozarec, baterijski vložek;  

Razvrsti predmete po kriterijih, ki jih določiš sam/sama. Lastnost skupine predmetov 
napiši na listič, ki ga postaviš k skupini predmetov, npr. PLASTIKA, HRANA, STEKLO … 
Kriterije in razvrstitev utemelji. 
Ustno naštej odpadke, ki so danes nastali v vašem domu. Kaj ste z njimi storili? 
 

 ODPADKI, učbenik, stran 59 
 

Preberi besedilo in si oglej slike. Ustno odgovori. 
Kako in na kakšen način ljudje spreminjajo okolje? 
Zakaj je vedno več odpadkov? 
Ali vedno potrebujemo vse, kar kupimo?  
Ali bi lahko z bolj premišljenim nakupovanjem poskrbeli za čistejše okolje? 
Katere nevarne odpadke poznamo? 
Kako je treba ravnati z nevarnimi odpadki? 
Kako so označeni nevarni odpadki? 
Kaj je kompostnik? Kje ob šoli stoji? 
 

 V zvezek napiši naslov ODPADKI. Preriši spodnjo nalogo najprej brez barvanja.  
 

 

 
      Pobarvaj pokrove zabojnikov:                

STEKLO – BELO 
PAPIR – RDEČE 
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EMBALAŽA − RUMENO 
BIOLOŠKI ODPADKI – RJAVO 
 
Preglej slike odpadkov pod zabojniki in jih razvrsti v ustrezni zabojnik tako, da odpadek      
pobarvaš z enako barvo kot je pobarvan pokrov zabojnika, v katerega spada. 

 
       V zvezek zapiši: 

 
     2. Preberi prve tri odstavke v učbeniku na strani 60 dvakrat. 

     Ustno odgovori. 

Kako človek s sekanjem gozdov vpliva na podnebne razmere na Zemlji? 
Kako nastane kisli dež? Kaj se zgodi, ko pade kisli dež? 
Kaj pomeni, da voda pronica v tla? Kaj je podtalnica? 
Kateri so glavni onesnaževalci okolja? 
 
V zvezek zapiši nov naslov − ONESNAŽEVANJE OKOLJA. Prepiši: 

 
 
 
 
 

 
3. Razmisli. Kako lahko ti prispevaš k varovanju okolja? Naštej vsaj 5 dejavnosti. 
Preberi zadnji odstavek v učbeniku na strani 60 dvakrat. 
V zvezek napiši nov naslov – NAPOTKI ZA VAROVANJE OKOLJA.  
Prepiši zadnji odstavek. 
 
 
 

DODATNE NALOGE (Ne bo ti žal … 😉 ) 

Ločevanje odpadkov:  https://www.youtube.com/watch?v=Bv40s6y8E2o 

Nevarni odpadki: https://www.youtube.com/watch?v=ynglgNuzTkU 

 

  

SLJ 

 

 

 Lilijana Praprotnik Zupančič: RESNI LJUDJE, berilo, stran 30 

Pred branjem razmisli. 

Kakšen je po tvojem mnenju videti resen človek? 

Kaj je na tvojem resnem človeku tako zelo resnega?     

O resnih ljudeh govori današnja pesem. Preberi jo trikrat.  

Ustno odgovori. 

Ljudje vplivamo na naravo tudi s sekanjem gozdov in onesnaževanjem. Glavni 

onesnaževalci okolja so tovarne in prevozna sredstva, ki onesnažujejo zrak, 

zemljo in vodo. 

 

Ljudje ustvarimo veliko odpadkov, za katere je potrebno poskrbeti. Nekatere 

odpadke lahko ponovno uporabimo – recikliramo. Z nevarnimi odpadki, kot so 

olja, baterije, barve, škropiva in zdravila, je treba ravnati previdno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv40s6y8E2o
https://www.youtube.com/watch?v=ynglgNuzTkU
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O kom pripoveduje pesem? 

Kaj razmišljajo resni ljudje?  

Kaj resni ljudje sanjajo? 

Kaj misliš, zakaj teh resnih ljudi nihče ne razveseli? Kako bi to storil ti? 

Izmisli si pravljico o resnem človeku in enem izmed pravljičnih bitij (npr. vila, zmaj, 

povodni mož, čarovnica …). 

Preden začneš s pisanjem, razmisli, kje živi tvoj resni človek, kako mu je ime, kaj je po 

poklicu, kaj se bo tvojemu resnemu človeku v pravljici dogajalo in katere značilnosti 

pravljice boš uporabil pri pisanju.  

V zvezek zapiši naslov svoje pravljice in jo zapiši. Začneš lahko takole: 

      Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel resen človek … 

 

 Reši premetanko. Iz naslednjih črk sestavi smiselno besedo.   ČVAJUREOM   

      Ti je uspelo? Spodaj te čaka rešitev. 

      VARČUJEMO, delovni zvezek, stran 52,53 

      Pred branjem besedil si oglej slovarček manj znanih besed, ki jih boš srečal v besedilu. 

 

RECIKLAŽA - ponovna uporaba že uporabljenih, odpadnih snovi 

ODLAGALIŠČE - prostor za odlaganje večjih količin odpadkov 

KEMIČNI SVINČNIK - pogovorno  kuli 

 

 

Oglej si fotografije ob besedilih. 

Izmed treh besedil izberi eno in ga preberi dvakrat. Reši nalogi, ki se nanašata na tvoje 

prebrano besedilo. Nalogo, označeno s svinčnikom, zapiši v zvezek. 

Razmisli in ustno odgovori. 

Ali je besedilo razumljivo? Česa nisi razumel/razumela? Kako si si pomagal/pomagala pri 

razumevanju? 

Se ti zdi besedilo zanimivo? Zakaj? So podatki v besedilu resnični? Kako bi jih lahko 

preveril/preverila? 

Kaj si izvedel/izvedela novega?     

 

MAT  Liki  

Risal/risala boš like. Skrbno si ošili svinčnik, barvice in pripravi šablono. 

V zvezek s šablono nariši štiri osnovne like in jih pobarvaj z različnimi barvami. Pod vsak   

lik napiši ime lika.  

Ko rišeš like, jih moraš vedno pobarvati. Če jih ne bi pobarval/pobarvala, bi 

narisal/narisala sklenjene, krive ali lomljene črte. 
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TABELSKA SLIKA: 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 

 

  

 

Na pravokotniku, ki si ga že narisal/narisala, s svinčnikom prevleci stranice (uporabi 

šablono), z rdečo barvico pa označi oglišča. 

 

 

             D                       C 

 stranica 

 

               A                      B 

     oglišče 

 

     Koliko stranic in oglišč ima petkotnik? 

     Svoje ugotovitve primerjaj z rešitvami, ki jih najdeš v DZ na str. 102. Kaj si 

ugotovil/ugotovila? 

     Si pravilno rešil/rešila? 

  

 V zvezek nariši lik, ki ima 6 stranic. Lik naj bo velik, približno pol strani zvezka. Z rdečo 

barvico označi oglišča in jih poimenuj. Kako se imenuje lik, ki si ga narisal/narisala? Zapiši 

v zvezek. Spodnja tabelska slika ti bo samo v pomoč.  Ti lahko narišeš po svoje, paziti 

moraš na število stranic. 

                            

                  E                            D 

                                Narisal/narisala sem šestkotnik. 

            F                                          C 

 

 

                   A                         B 

Ravna črta, ki omejuje lik, se imenuje stranica. 

Točke, v katerih se stranice stikajo, so oglišča. Oglišča označujemo s piko in jih       

poimenujemo z velikimi tiskanimi črkami. Črk s kljukicami ne uporabljamo. 

Povedi, ki so v okvirčku, si prepiši v zvezek. 

    

 

     PRAVOKOTNIK         KROG           TRIKOTNIK               KVADRAT 
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 V zvezek nariši še lik, ki ima 9 stranic. Lik naj bo velik, približno pol strani zvezka. Označi       

in poimenuj oglišča.  

    Narisana lika (šestkotnik in devetkotnik)  fotografiraj in pošlji na moj e-naslov. 

    Reši naloge v DZ na straneh 102−108.  

Pri nalogah na str. 103, bodi zelo natančen/natančna. Ne pozabi, da like rišemo s šablono 

in jih pobarvamo. 

 

Ponavljaj poštevanko. 

                      

DODATNI NALOGI 

 DZ, str. 109. 

 Moja matematika 

    https://vadnica.moja-matematika.si/naloge/geometrija_in_merjenje/geometrijske_oblike/liki/. 

 

 

TJA   Posnetek govornega nastopa My Home (opis mojega doma) pošlji na moj e-naslov. 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES reši naloge v Power Point predstavitvi: Ponovimo 
(preverjanje in utrjevanje, slušno razumevanje in govorno sporazumevanje). 

  
       Povezava do spletne učilnice: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396. 

 

TD 
 TD − Izdelek iz odpadne embalaže  − 22. april, dan Zemlje 

Da boš čim bolj prijazen/prijazna do okolja, boš odpadno embalažo danes 

spremenil/spremenila v igračke, okrasne predmete in še kaj. Uporabi le tiste materiale in 

pripomočke, ki jih imaš doma. Na voljo imaš 6 predlogov. Izberi in ustvari vsaj 2 izdelka. 

Fotografiraj enega in mi pošlji fotografijo do petka, 24. aprila. 

Iz škatlic, pločevink, plastenk, pokrovčkov ipd. ustvari: 

a) »igralno kuhinjo« s potrebnimi elementi, 

b) večji lonec ali ponev za kuhanje, ki ga poljubno okrasiš, lahko ga porišeš ali 

polepiš s starim ovijalnim papirjem, 

c) skodelice za čaj, kavo, lahko s krožnički, 

d) jedilno mizo s stoli in pogrinjkom, 

e) štedilnik s pečico, 

f) kuhinjski aparat (palični mešalnik, mešalnik, mikrovalovna pečica). 

Ko se vrnemo v šolo, prinesi en izdelek s sabo. Pripravili bomo ekorazstavo. 

 

https://vadnica.moja-matematika.si/naloge/geometrija_in_merjenje/geometrijske_oblike/liki/
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396
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ŠPO  

 

 

 

 

GUM 

 

 

 Met žogice v daljino 

Imaš doma kakšno žogico ali žogo? Z manjšo ti bo šlo lažje, velja pa tudi običajna žoga. 

Ogrej se s petminutnim tekom in z desetimi gimnastičnimi vajami »od glave do peta«. 

Vadi met žogice v daljino. Vsak dan meči desetkrat. S koraki izmeri dolžino metov. Kako 

napreduješ? 

 Tolkala 

Prejšnji teden si spoznal/spoznala različna tolkala in si jih ogledal/ogledala na posnetku. 

Če sta ti  bila posnetka všeč, ju lahko pogledaš še enkrat.  

V DZ, na str. 34 in 35 imaš narisana tolkala. Izberi si jih pet in jih nariši. Zraven slike 

napiši še ime glasbila. 

Tolkalisti v orkestru uporabljajo tudi zanimive predmete, da ustvarjajo različne zvoke. 

Na spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM prisluhni, kako 

tolkalist uporabi pisalni stroj kot svoje tolkalo. 

Na spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=XS9g9nKlcP8 boš poslušal/poslušala 

skladbo, v kateri tolkalist uporabi ritmično šumenje smirkovega papirja. Poskušaj tudi ti 

zraven udarjati s svinčnikom po plastičnem predmetu. Kako ti je uspelo?                                  

           

        Ustvarjalno in uspešno delo ti želim.                                                              Tvoja učiteljica 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM
https://www.youtube.com/watch?v=XS9g9nKlcP8

