
1 
 

UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 3. RAZRED (30. 11. 2020–4. 12. 2020) 

 PONEDELJEK, 30. 11. 2020 

SLJ 

(2 uri) 

 

Slavko Jug: VEČERNI ŠKRATI 
 

Z babico ali dedkom opravi intervju (pogovor), lahko tudi preko telefona. Prosi ju, naj ti 

odgovorita na vprašanja, zapisana v modrem okvirčku v berilu, na strani 92.  

Večerne pravljice in pesmice so nekaj čudovitega. Prosi mamico ali drugega družinskega 

člana, naj ti prebere pesem Slavka Juga Večerni škrati.  

Dvakrat preberi pesem v berilu na straneh 92, 93 še sam. Ustno odgovori. 
Koliko škratov nastopa v pesmi? Kakšni so škrati? Opiši jih. 
Od kod prihajajo večerni škrati? Kje so doma? 
Katero nalogo opravlja prvi (drugi, tretji) večerni škrat?  
In kaj počno vsi trije škratje skupaj? 
Ali so večerni škrati edine osebe v pesmi? Opaziš še koga? 
 
V zvezek napiši avtorja in naslov. Izberi nalogo: 
a) Iz pesmi izpiši rime in pesem ilustriraj. 
b) Pesem se nauči na pamet. 

TJA Poglej posnetek Saint Nicholas Is Coming in pesmico Jolly Old Saint Nicholas, ki sta v spletni 

učilnici. Reši kviz. Spletna učilnica:  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396#section-5 

MAT PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO SVOJE ZNANJE 
V zvezek napiši naslov Ponavljamo. Račune prepiši in jih reši.  Besedilnih nalog ni potrebno 
prepisovati. Zapiši samo račun, ga izračunaj ter zapiši odgovor. 
 
1. Izračunaj. 
46 + 45 =                                       56 – 37 = 

84 – 66 =                                       18 + 82 = 

___ - 42 = 19                                74 - ____ = 47 

___ + 28 = 55                               35 + ____ = 53 

23 + 38 – 25 =                              91 – 58 + 18 = 

 
2. Izračunaj vsoto in razliko števil 44 in 17. 

3. Koliko dobiš, če vsoto števil 36 in 18 zmanjšaš za 27? 

4. Šivilja je imela 98 m dolg trak. Za obrobo zaves je porabila 65 m, za obrobo brisač pa 17 

m traku. Ali ima še dovolj traku, da obrobi 15 metrov dolgo pregrinjalo? 

 
Fotografiraj rešene naloge in mi jih, prosim, pošlji na moj elektronski naslov. 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396#section-5
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 TOREK, 1. 12. 2020 

ŠPO POLIGON 

Poišči približno 10 predmetov, ki jih lahko brez težav preskočiš (škatle različnih oblik in 

velikosti, palice, obuvala, vedra …).  S pomočjo pripomočkov si na dvorišču, na travi ali v 

stanovanju, če je slabo vreme, pripravi poligon. Pred vadbo se dobro ogrej z gimnastičnimi 

vajami. Med vadbo poskrbi za varnost in k vadbi povabi starša, ki je lahko opazovalec ali 

udeleženec na tvojem poligonu. 

Nekaj idej za pripravo poligona najdeš na spodnji povezavi.  

https://www.youtube.com/watch?v=TMPvW52Tuhs 

SPO 

in 

SLJ 

(3 ure) 

 

ŽIVLJENJE V JAMI 

Spoznal/a boš novo življenjsko okolje, podzemni svet. Si že kdaj obiskal/a katero od kraških 

jam? Kaj si videl/a ali kaj misliš, da bi lahko videl/a v njej? Oglej si predstavitev na spodnji 

povezavi. 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-

okolja/zivljenjska-okolja/podzemni-svet 

 

V jamah živi več vrst živali. Nekatere nikoli ne zapustijo kraških jam. Ena takšnih je močeril ali 
človeška ribica. Oglej si posnetek na spodnji povezavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=eXiz0Pa3MaU 
 

V učbeniku za SPO na strani 36 dvakrat preberi besedilo ŽIVLJENJE V JAMI. 

 
Ustno odgovori na spodnja vprašanja. 
 

1. Kako nastanejo kraške jame? 

2. Kaj je značilno za kraško jamo? 

3. Ali v jamah rastejo rastline? Zakaj? 

4. Katere živali lahko opazimo v kraških jamah? 

5. Kaj veš o močerilu? 

 

POSTOJNSKA JAMA 

 
Spoznal/a boš Postojnsko jamo. Oglej si posnetka na spodnjih povezavah. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WguirDRMAYE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CgP9Ync7oKQ 
 

Delovni zvezek za SLJ, stran 82 
 
Pred branjem preberi razlago nekaterih besed: 
ponikalnica - kraška tekoča voda, ki ponika, steče pod zemljo, 
apnenec – kamnina, 
simbol Postojnske jame – lik, ki predstavlja Postojnsko jamo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TMPvW52Tuhs
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/podzemni-svet
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/podzemni-svet
https://www.youtube.com/watch?v=eXiz0Pa3MaU
https://www.youtube.com/watch?v=WguirDRMAYE
https://www.youtube.com/watch?v=CgP9Ync7oKQ
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Dvakrat preberi besedilo na strani 82. Poskušaj si zapomniti čim več podatkov, saj jih boš 
potreboval/a pri reševanju nalog. 
 

Delovni zvezek za SLJ, strani 83, 84 – 1., 2., 3. naloga 
Izmed prvih treh nalog izberi eno in jo reši. V besedilu preveri rešitve. 

Si zadovoljen/zadovoljna z razumevanjem prebranega?  
Ali si bil/bila dovolj natančen/natančna pri iskanju podatkov?   
 

DODATNA NALOGA: 
Če želiš, lahko rešiš še preostali nalogi v delovnem zvezku za SLJ na straneh 83, 84. 

Znanje o življenju v jamah boš utrdil/a še s pomočjo PowerPointa, ki ga boš prejel/a po 

elektronski pošti. Prejel/a boš tudi navodilo za zapis miselnega vzorca v zvezek za SPO. 

 

MAT  PUŠČIČNI DIAGRAM 

Ura bo potekala  preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po elektronski pošti.  

Pripravi delovni zvezek, zvezek, ravnilo in peresnico. 
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 SREDA, 2. 12. 2020 

MAT 

 

RAZPOREJAM 

Odpri delovni zvezek na strani 71. Natančno si oglej, kako so razporejeni avtomobili na 

policah. 

Koliko različnih avtomobilov je razporejal deček?  

Koliko različnih razporeditev je lahko naredil deček? Koliko je možnih razporeditev, če 

razporejamo 3 različne predmete? 

Kolikokrat je rdeči avtomobil na prvem, drugem, tretjem mestu? 

Kolikokrat je zeleni avtomobil na prvem, drugem, tretjem mestu? 

Kolikokrat je vijolični avtomobil na prvem, drugem, tretjem mestu? 

 

Si prepoznal/a kakšno pravilo, po katerem je deček razporejal avtomobilčke? 

Posamezna barva je dvakrat na prvem mestu. Pri razporejanju smo sistematični. 

 

V zvezek napiši naslov RAZPOREJAM. Razporejal/a boš tri različne trikotnike. 

 

 

Pomagaj si z razporejanjem avtomobilov, ki so prikazani v DZ, na strani 71. Upoštevaj pravilo, 

da je posamezna barva dvakrat na prvem mestu. Trikotnike riši s šablono. 

Reši 1. nalogo na strani 71. Žoge riši s šablono (veliki krogi). 

DODATNA NALOGA – Matematični izziv 

Če želiš, ugotovi, na koliko načinov lahko razporediš štiri različne trikotnike. 

 

             

Nariši v zvezek. Trikotnike riši s šablono. 

Namig: Posamezna barva je šestkrat na prvem mestu. 

 

TJA Ustvari papirno masko Miklavža, fotografiraj se z masko in mi pošlji fotografijo do petka, 4. 

12. Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

Spletna učilnica:  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395#section-5  

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395#section-5
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SLJ 

(2 uri) 

VELIKA PISANA ČRKA G 

Oglej si zapis: https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/g 

S prstom zapisuj veliki pisani G po mizi. Prosi starejšega brata, sestro ali starše, da ti pomagajo 

pri zapisu prve velike pisane črke G v zvezek. G je poseben, ker sega spodnja zanka v spodnjo 

vrstico. 

 

V zvezku ustvari mavrični G tako, da ga prevlečeš s petimi različnimi barvicami. Zapiši 4 vrstice 

svojih najlepših velikih pisanih črk G. Napiši 5 besed in tri povedi z G. Pazi na lepo pisavo. 

PUŠČAVA, delovni zvezek, stran 79, 80, 81 
 

Pred branjem lahko v Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdeš naslednjo razlago: 
puščava - obširen suh svet z malo ali brez rastlinstva. 
Razmisli. Ali je v puščavi možno živeti? Ali v puščavi najdemo rastline? Ali v puščavi živijo 

živali? Od kod dobijo vodo? Spoznal/a boš nekatere zanimivosti puščave in njenih prebivalcev.  

Oglej si besedila in fotografije na vseh treh straneh (ŽIVLJENJE V PUŠČAVI, PUŠČAVSKI 
SKAKAČ, KAMELA). Izmed besedil izberi eno in ga preberi. Zapomni si čim več podatkov. Reši 
naloge, ki sodijo k izbranem besedilu.  
Vadi natančno branje besedil na straneh 80, 81, 82. Branje vpiši v bralni list. 
 
DODATNA NALOGA: 
Če želiš, lahko rešiš še preostali nalogi o puščavi. 
 

ŠPO DELO PO POSTAJAH 

Za delo po postajah si pripravi kolebnico, žogo, ovire (kamne, palice, vedra …). Če imaš 

možnost, si pripravi rolerje ali skiro. Lahko pa si izbereš kateri koli športni pripomoček, ki ga 

imaš doma. Preden pričneš z vadbo, si telo ogrej z gimnastičnimi vajami. 

1. Postaja: Vadi preskakovanje kolebnice. Zapiši si, koliko preskokov že narediš. 

2. Postaja: Vadi vodenje žoge med ovirami. Za ovire si postavi kamne, palice, vedra … 

3. Postaja: Vozi se s skirojem, rolerji ali pa za gibanje uporabi pripomoček ali igračo, ki jo 

imaš doma. 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/g
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 ČETRTEK, 3. 12. 2020 

 TEHNIŠKI DAN - PREDPRAZNIČNA DELAVNICA 

Bližajo se praznični dnevi. Še lepši bodo, če boš ustvaril/a kaj čisto svojega. Ponujam ti nekaj 

idej z navodili za ustvarjanje, lahko pa te predloge nadomestiš s svojimi zamislimi. Izberi vsaj 

dve dejavnosti in izdelaj dva izdelka različnih vrst. Ustvarjanje si lahko popestriš s 

poslušanjem praznične glasbe.  

Veriga in snežinka 

 

 

Okraski iz slanega testa 

Lonček moke, pol lončka soli in malo vode gneti v gladko testo. Če je presuho, dodaj malo 

vode, če je premokro, dodaj moko in ščep soli. 
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Po oblikovanju pusti, da se izdelek suši na sobni temperaturi ali na radiatorju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voščilnice 

 

 

Praznični piškoti - zvezdice 

 

Testo:  

250 g moke 

150 g masla 

70 g sladkorja v prahu 

120 g mletih orehov 

+ marmelada ali čokolada za 
polnilo in sladkor za posip 

Podrobnejši recept: 

https://oblizniprste.si/slastne-sladice/bozicne-zvezdice/ 

https://oblizniprste.si/slastne-sladice/bozicne-zvezdice/
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Okrasna smrečica - obešanka 

 

 

Stojalo za prtičke 

 

 

Svečnik 
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 PETEK, 4. 12. 2020 

 ŠPORTNI DAN - POHOD Z DRUŽINO V NARAVO 

Povabi družino, da se ti pridruži na pohodu v naravo. Izberite dan in del dneva, ki vsem 

ustreza. Priporočamo, naj telesna aktivnost traja vsaj 2 uri. 

Pred pohodom: 

 Ne pozabite na ustrezno obutev in oblačila. 

 Poskrbite za dovolj tekočine in zdravo malico. 

 Izogibajte se priljubljenih izletniških točk, igrišč in skupnih igral (mest, kjer se zbira in 

druži več ljudi). 

 Če boste hodili po gozdu, bodite pozorni na podrta drevesa, ovire na tleh in spolzko 

podlago. 

 Spoštujmo naravo, saj smo v njej na obisku.  

https://www.pzs.si/javno/javno/Obisk-v-naravi-SLO-zlozenka-splet.pdf 

 

Ideje za popestritev pohoda: 

 Prisluhni naravi. Koliko različnih zvokov slišiš? 

 Gibalno posnemaj vsaj dve živali. 

 Zadeni cilj s storži (veja, deblo, markacija). 

 Preskoči oviro (luža, potok, veja na tleh ...). 

 Objemi drevo sam/a ali vsi skupaj in se umiri/umirite. 

 Iskanje škratovega zaklada ali morebitnih Miklavževih sledi v naravi v sodelovanju 

družine. 

Po pohodu: 

 Vesela bom fotografije, ki mi jo boš poslal/poslala s pohoda. 

 Opravljen pohod bomo v šoli vpisali in si zanj prilepili nalepko v knjižico za športni 

program Zlati sonček. 

 
 

Tudi naši učitelji športa te preko posnetka spodbujajo k zdravemu načinu življenja. 

https://www.youtube.com/watch?v=8v3gnK1CuhM&feature=emb_err_woyt 

 

 

https://www.pzs.si/javno/javno/Obisk-v-naravi-SLO-zlozenka-splet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8v3gnK1CuhM&feature=emb_err_woyt

