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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 3. RAZRED (9. 11. 2020–13. 11. 2020) 

 PONEDELJEK, 9. 11. 2020 
 

MAT 
 

 PONAVLJAMO 
 

V zvezek napiši naslov PONAVLJAMO. Najprej prepiši račune in jih reši. Lahko računaš tudi 
na daljši način. 
 
36 + 59 =                                   78 – 39 = 
42 - 16 =                                    53 + 19 = 
18 + 57 =                                   44 – 27 = 
93 – 28 =                                   67 + 33 =  
69 + 24 =                                   82 – 15 = 
 
Za delo boš potreboval/potrebovala ravnilo.  
Nariši črte, ki so dolge: 

a) 7 cm 
b) 2 dm 
c) 16 cm 

 
V delovnem zvezku reši naloge na strani 50. 
 

TJA  PONAVLJAMO 

Ponovi pesmice v spletni učilnici (glej zavihek 1. BACK TO SCHOOL, 2. AUTUMN). 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395  
 

SLJ  BELA ŠTORKLJA  
 

Si že kdaj videl/videla belo štorkljo? Kje? Oglej si fotografije ob besedilu Bela štorklja, ki ga 
najdeš v delovnem zvezku na strani 46. 
 
Da bo branje razumljivejše, si oglej razlago nekaterih besed: 
razpon – razdalja med skrajno točko enega in skrajno točko drugega krila ptice 
jadrati – premikati se po zraku s pomočjo zračnih tokov 
klopotanje – hitro udarjanje zgornje polovice kljuna ob spodnjo polovico 
 
Besedilo preberi dvakrat. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 47. 
V zvezek napiši vse povedi iz 1. naloge tako, da nepravilne povedi spremeniš v pravilne. 
 
 
 

 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395
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 TOREK, 10. 11. 2020 
 

SLJ 
 

   BRATOVA PAPAGAJA  
 

Kaj že veš o papigah? Preberi pripovedovalno besedilo Bratova papagaja v delovnem zvezku 
na strani 56 dvakrat.  

Reši naloge na straneh 56 in 57, namesto s sošolcem se pogovarjaj z enim od družinskih 
članov. 

 

ŠPO  MET IN PODAJA ŽOGE 

 

Ogrej se s petminutnim tekom. Ob lepem vremenu najprej sam treniraj odbijanje žoge v 
zrak. Nadaljuj s podajanjem žoge z enim od družinskih članov. Žogo podajaj z eno roko, 
ujemi jo z obema.  

 

SPO  NA TRŽNICI 
 

Veliko si se že naučil/naučila o kmetiji. Kmetje na kmetiji vzrejajo živali, pridelujejo pridelke. 

Iz pridelkov izdelujejo številne izdelke (marmelade, sokove, mesne in mlečne izdelke …), ki 

jih lahko prodajajo na tržnici. 

 

Izvedel/izvedela boš veliko zanimivosti o tržnici. Oglej si predstavitev tržnice na spodnji 

povezavi: 

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

okolja/zivljenjska-okolja/trznica 

 

V učbeniku na strani 22 preberi besedilo Na tržnici. Preberi ga večkrat in ga vpiši v bralni list. 

 

MAT  IŠČEM DRUGI SEŠTEVANEC 

 

Se še spomniš, kako poimenujemo števila pri seštevanju? Odgovor preveri v DZ na strani 24. 
 
V delovnem zvezku na strani 55 si v modrem okvirčku oglej prikaz računanja z neznanim 
členom. V zvezek napiši naslov IŠČEM DRUGI SEŠTEVANEC. Nato prepiši in preriši zapis in 
risbo v modrem okvirčku.  
 

Reši nalogi na str. 55.  

 DODATNA NALOGA 

Reši naloge tako, da klikneš na čebelčka v DZ, na str. 55. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT1_2015&pages=54-55 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/trznica
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/trznica
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT1_2015&pages=54-55
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 SREDA, 11. 11. 2020 
 

MAT 
 

 IŠČEM DRUGI SEŠTEVANEC 

 

Reši naloge v DZ na str. 56. 

 

TJA  PONAVLJAMO 

Reši učni list v zvezku. Rešitve poglej v spletni učilnici. 

Vadi dvogovor s pomočjo osebnih izkaznic (FAKE IDs).  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395  
 

SLJ  Jakob in Wilhelm Grimm: JANKO IN METKA (radijska igra)  

 
Pravljice lahko poslušamo, ko jih nekdo pripoveduje ali bere. Lahko jih gledamo in poslušamo 
kot risanke – risani film, lahko so posnete kot igrani film. Lahko pa jih poslušamo kot radijsko 
igro. Danes boš spoznal Grimmovo pravljico z naslovom Janko in Metka. Prisluhni radijski igri 
na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=2AT3agj9jcU 
 
Ustno odgovori na spodnja vprašanja. 
1. Katere književne osebe so dobre? Zakaj? 
2. Katere književne osebe so slabe? Zakaj?  
3. Kako si predstavljaš »kakor zemlja staro žensko«? 
4. Na katerih dogajalnih prostorih se je odvijalo književno dogajanje? 
 
Dvakrat preberi odlomek Grimmove pravljice Janko in Metka v berilu na straneh 62, 63. 
V zvezek napiši avtorja in naslov pravljice. Zapiši, iz katerih slaščic ali jedi bi bila zgrajena tvoja 
pravljična hišica. 
 

ŠPO  SPREHOD V NARAVI 

 

V naravi hodi in teci z enim ali več družinskimi člani vsaj eno uro. Tudi na sprehodu pazi na 
varnost.  
 

 

 

 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395
https://www.youtube.com/watch?v=2AT3agj9jcU
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 ČETRTEK, 12. 11. 2020 
 

SLJ 
 

 PREPIS  

V zvezek zapiši naslov Prepis. S pisanimi črkami lepo in pravilno prepiši spodnje besedilo. Ne 
pozabi na pravilen zapis velikih začetnic na začetku povedi in v imenih oseb. 
 
MAMA ANA IN OČE OSKAR IMATA ŠTIRI SINOVE, IGORJA, URHA, MARKA IN NEJCA. 

POGOSTO OBIŠČEJO DEDKA ČRTA IN BABICO CILKO. RADI HODIJO V HRIBE. VSAKO POLETJE 

SE JIM NA POHODIH PRIDRUŽIJO PRIJATELJI ZVONE, SIMONA, ŠPELA IN ŽAN. 

 

MAT  IŠČEM PRVI SEŠTEVANEC 

 

 V zvezek napiši naslov IŠČEM PRVI SEŠTEVANEC. Prepiši in preriši zapis in risbo v modrem 

okvirčku v DZ na strani 57.  

 

Reši nalogi v DZ na str. 57.  

 

LUM  Ilustracija: Janko in Metka 

 

Poslušal si Grimmovo pravljico Janko in Metka. Z barvicami v zvezek za slovenščino naslikaj 
svojo pravljično (čarovničino) hišico iz slaščic.  
 

GUM  Ponovitev znanih pesmi  

 

Prepevaj Poj z menoj, Pesmica, Brum-brum-brum in Jesenska. 

Pomagaj si s posnetki pesmi: 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
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 PETEK, 13. 11. 2020 
 

SPO 
 

 PONAVLJAMO 

Ponovi znanje o kmetiji in tržnici. Ustno odgovori. Pri vprašanjih, kjer še ne poznaš 

odgovora, poišči podatke v učbeniku. 

KMETIJA 

1. Katera gospodarska poslopja so na kmetiji? Naštej vsaj tri. 

2. Katere obdelovalne površine obdelujejo kmetje? 

3. Katere živali vzreja kmet zaradi mesa? 

4. Katera živila so izdelana iz mleka? Naštej jih pet. 

5. S čim se še ukvarjajo nekateri kmetje na kmetiji poleg kmetovanja? 

TRŽNICA 

1. Kaj vse lahko kupimo na tržnici? Naštej vsaj pet primerov. 

2. Kako se imenuje prodajalka, ki prodaja na tržnici? 

3. Kaj je to stojnica? 

4. Kateri izdelki spadajo k suhi robi? Naštej pet primerov. 

Ali imate tudi doma kakšne izdelke, ki jih imenujemo suha roba? Naštej jih. 

5. Katero sadje ne raste pri nas v Sloveniji, pa ga lahko kupimo na tržnici ali v trgovini? 
Naštej vsaj 3 primere. Pojasni, zakaj ga lahko kupimo. 

DODATNE NALOGE 

Svoje znanje o kmetiji in tržnici lahko utrdiš s pomočjo spodnjih povezav: 

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

okolja/zivljenjska-okolja/kmetija 

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

okolja/zivljenjska-okolja/kmetija-kviz 

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

okolja/zivljenjska-okolja/kje-je-pridelano 

 
 

SLJ  Neža Maurer: ZLATI COPATI  

Zapri oči in misli na jesen. 
Preberi pesem pesnice Neže Maurer Zlati copati v berilu na strani 18. Preberi jo znova. 
Zakaj rečemo, da so drevesa jeseni polna zlata? Pogovori se z enim od družinskih članov. 
 
Izberi eno od spodnjih nalog in jo napiši v zvezek: 
a) Zapiši pravljico o zajcu in zlatih copatih. Ne pozabi na naslov. 
b) Iz pesmi izpiši rime in pesem ilustriraj.  

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kmetija
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kmetija
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kmetija-kviz
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kmetija-kviz
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kje-je-pridelano
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kje-je-pridelano
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 ŠPO  VODENJE ŽOGE 

 

Ogrej se z gimnastičnimi vajami (od glave do peta). Žogo odbijaj ob tla, vodi jo naravnost 
vsaj 5 metrov z eno roko, nato roki menjaj. Pripravi si poljubne predmete in jih postavi tako, 
da boš vodil žogo okoli predmetov kot bi vozil slalom. 
 
 

 MAT  IŠČEM PRVI SEŠTEVANEC 

 

Reši naloge v DZ na str. 58. 

 

GUM  Perpetuum Jazzile: AFRICA 

 

Na spletu si oglej skladbo, s katero pevci ustvarijo zvočno nevihto z lastnimi instrumenti. 
Opazuj, na kakšen način bodo pevci posnemali vremenske pojave. 
https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw 
 
Katere vremenske pojave so posnemali in s čim? Rešitve:  
rahel vetrič –drgnjenje dlani 
kapljice dežja – tleskanje 
močan dež – udarjanje po kolenih 
grmenje – poskoki po lesenih stopnicah 
Poslušaj posnetek znova in se pridruži pevcem pri ustvarjanju nevihte. 
 

 
 

 
Ne pozabi, da za dežjem vedno posije sonce. Ustvarjalno, veselo in uspešno delo ti želim. 
 

Tvoja učiteljica 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw

