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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 3. RAZRED (14. 12. 2020–18. 12. 2020) 

 PONEDELJEK, 14. 12. 2020 

SLJ 

(2 uri) 

 

VOŠČILNICE 
 
Kako se pripravljaš na praznike? Ali si vedel/a, da je bil včasih božič največji družinski praznik? 
Oglej si voščilnici pod besedilom na strani 87 in ju primerjaj. 
Preberi slovarček manj znanih besed: 
navada – kar se ponavlja (iz roda v rod) 
motiv – osnovna tema umetniškega dela (zimski motiv, motiv morja …) 
 

Delovni zvezek, stran 87 
Dvakrat preberi besedilo.  
Ustno odgovori ali se o besedilu pogovori z enim od staršev. 
Katere navade so povezane z novim letom? 
Katera država je domovina voščilnic? 
Ali smo v njej živeli tudi Slovenci? 
Kako so bile okrašene prve voščilnice? 
Kateri so najpogostejši motivi na novoletnih voščilnicah? 
Naštej nekaj simbolov za srečo, ki so na voščilnicah.  
Kaj se je skozi čas spreminjalo na voščilnicah? 
Katere voščilnice si lahko pošiljamo danes? 
 

Delovni zvezek, stran 88, 1. naloga 
Spomni se, kako poiščemo podatke v besedilu. Samostojno reši nalogo.  
Beri besedilo o voščilnicah večkrat in branje vpiši v bralni list. 
 

TJA Zapleši ob koreografiji We Wish You a Merry Christmas, poslušaj pesmico We Wish You a 

Merry Christmas in jo zapoj. Poglej posnetek Christmas Wish in igraj igrici, ki sta v spletni 

učilnici. Vadi izgovorjavo. Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396  

MAT DENAR 
 

Koliko denarja imajo otroci v denarnicah? Vrednosti zapiši v zvezek. 
 

a) Andrej                                    b) Miha                                    c)  Nina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

        

     

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396
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Zapis v zvezku: 
Andrej  ima 29 €. 
Miha ima 54 €. 
Nina ima 23 € in 50 centov ali 23,50 €. 
Preberemo: Nina ima triindvajset evrov in petdeset centov. 
 
 
Preglednico preriši v zvezek. Natančno si oglej cene in jih zapiši v evrih in centih. 
Koliko centov ima en evro? Rešitev preveri v svojem zapisu, ki ga že imaš v zvezku. 
 

PREDMET CENA EVRO       CENT 

 

 
0,25 € 

 
  0 

 
 25 

 

 
19,50 € 

 
 

 

    

 
8,05 € 

  

 
 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 83. Z denarjem, ki si ga izdelal/a, se lahko igraš 
trgovino. Povabi še družinske člane. 
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 TOREK, 15. 12. 2020 

MAT PONAVLAJMO – DENAR 
Na vprašanja odgovori ustno. 
Katere bankovce poznaš?  
Kaj so kovanci? Katere kovance imamo? 
Koliko kovancev po 20 centov potrebuješ, da dobiš en evro? Pomagaj si z denarjem, ki si ga 
izdelal/a. 
 
V zvezek napiši naslov VAJA. Dobro si oglej denarnici. Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore 
zapiši v zvezek. 
 
Aljaž                                                                                                        Matevž  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

a) Koliko denarja ima Aljaž? 

b) Koliko denarja ima Matevž? 

c) Koliko evrov več ima Matevž? 

d) Aljažu je babica podarila še dva bankovca po 10 €. Koliko denarja ima Aljaž sedaj? 

e) Koliko denarja še Aljažu manjka, da bo imel 100 €? 

 

V delovnem zvezku na strani 84 reši 5. in 6. nalogo. 4. naloge še ne rešuješ. 

Prosim, fotografiraj rešene naloge in mi jih pošlji na elektronski naslov. 

DODATNA NALOGA 

Koliko denarja ostane Matevžu, če si kupi sani, ki stanejo 30,50 €? 

 

ŠPO MINUTE ZA ZDRAVJE 
 

Zavrti kolo na spodnji povezavi in izvedi izžrebano vajo. Izvedi vsaj 10 vaj. Če imaš možnost, ti 
lahko nekdo od družinskih članov meri čas. 
 
https://wordwall.net/resource/7030352/%c5%a1port-minuta-za-zdravje 
 
Vaje lahko izvajaš večkrat med odmori. 

 

 

 

        

     

               

    

https://wordwall.net/resource/7030352/%c5%a1port-minuta-za-zdravje
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SLJ  

 

VOŠČILO, delovni zvezek, stran 89, 90 
 
Oglej si obe voščili. Preberi ju. V čem sta si voščili podobni? V čem se voščili razlikujeta? 

Voščilnica ima slikovni in besedilni del.  

Besedilni del ima: 

o kraj, datum (Metlika, 21. 12. 2014 ali Trzin, 19. 12. 2014 …), 

o nagovor (Draga, Spoštovani …), 

o ime prejemnika, ki je prejel voščilo (teta, gospod pisatelj …), 

o voščilo (voščim ti …, voščim Vam …), 

o ime pošiljatelja, ki je napisal/poslal voščilo (Nečak Tim, Skupina bralcev iz Trzina …). 

Ustno odgovori. 

Prvo voščilo 

Kaj vošči Tim? Komu vošči? V katerem kraju je napisano nečakovo voščilo? Kdaj je bilo voščilo 

napisano? Ali ima voščilo nagovor?  

Ali ilustracija na voščilu dopolnjuje voščilo? Kako? Kaj bi še lahko narisali na voščilo za božič, 

novo leto? 

Ali je voščilo estetsko/lepo? Zakaj? 

Drugo voščilo 

Kdo je napisal voščilo pisatelju? Kdo je prejemnik voščila? Kaj so bralci voščili pisatelju? Kdaj je 

bilo voščilo napisano? Kje je bilo napisano? Ali ilustracija na voščilu dopolnjuje besedilni del 

voščila? Zakaj? Ali je voščilo estetsko? Zakaj? Ali misliš, da telefonsko voščilo in voščilo po e-

pošti lahko zamenjata poslano voščilnico? Zakaj? 

Samostojno reši 1., 2. in 3. nalogo. Naloge Ponovim NE rešuješ. Pri pisanju voščila v 3. nalogi 

si pomagaj z voščili na strani 89.  

LUM 

(2 uri) 

 

 

 

 

 

VOŠČILNICA  
 

Kaj meniš, ali bi bil tvoj dedek, babica, mamica, očka …, bolj vesel/vesela kupljene voščilnice ali 
tiste, ki bi jo izdelal/a ti? Zakaj? 
Izdelal/a boš voščilnico kot lepljenko. Razporedi barvne trakove in oblikuj smrečico ali drug 

praznični motiv po svoje, na lasten način. Uporabiš lahko star ovojni papir, papir iz revij, reklam 

ipd. 
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 SREDA, 16. 12. 2020 

SLJ 

(2 uri) 

PISANJE VOŠČILA 
 

Napiši novoletno voščilo na voščilnico, ki si jo izdelal/a včeraj pri  LUM. 
Pomagaj si s spodnjo razpredelnico in z voščili v SLJ delovnem zvezku, na str. 89. Pri pisanju 

se zelo potrudi. 

Kraj, datum 

(DESNO ZGORAJ) 

npr. Ljubečna, 16. 12. 2020 

Nagovor 

Komu voščiš? 

(LEVI ROB,  

začneš prst stran od roba) 

Dragi, Draga, Spoštovani, Spoštovana … 

prijateljica Manca, družina Kovač, sorodniki, 

bratranec, sestrična, stric, teta … 

 

Kaj?  

(LEVI ROB, pod nagovorom, 

začneš prst stran od roba) 

 

voščim, vošči, voščijo, želi, želijo … 

Za kaj? vesele božične in novoletne praznike, vesel 

božič in srečno novo leto … 

Kdo vošči?  

(DESNO SPODAJ se podpišeš.) 

npr. prijateljica Manca, tvoj/vaš Tomaž, sošolec, 

sošolka, bratranec, sestrična, stric, teta … 

Natančno preglej svoj zapis in popravi morebitne napake.  

Voščilo izroči ali pošlji prejemniku za praznike.  

 KILOGRAM 
 
Ali morda veš koliko kilogramov tehtaš? 
 
Če želimo ugotoviti, koliko tehtajo posamezni predmeti, potrebujemo tehtnico. Poznamo več 
vrst tehtnic (kuhinjsko tehtnico, osebno tehtnico, industrijske tehtnice …). 
Spoznal/a boš novo mersko enoto kilogram.  
Katera živila, ki tehtajo en kilogram, lahko kupimo v trgovini? Naštej jih vsaj pet.  
V kuhinji poišči živila, ki tehtajo en kilogram. 
V roke vzemi en kilogram moke, da boš imel/a občutek, kolikšna je masa enega kilograma. Če 
imaš doma kuhinjsko tehtnico, stehtaj nekaj živil. Pri tehtanju prosi za pomoč starejšega 
družinskega člana.  
 
Izberi si pet predmetov v kuhinji (posoda, živila, sadje …). Oceni. Tehtajo več ali manj kot 
kilogram? Nato preveri še s tehtnico. 
 
V zvezek napiši naslov KILOGRAM. Prepiši: 
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Kilogram zapišemo krajše kg. 
1 kilogram = 1 kg 
 
Reši 1. in 2. nalogo v delovnem zvezku na strani 85.  
3. in 4. nalogo izpusti. 
 

TJA 

in  

ŠPO 

Razmigaj se ob igrici Elves on the Run, ki je v spletni učilnici. Izdelaj božično voščilo. Video 

navodilo prejmejo starši na elektronski naslov.  

Zapleši ob koreografiji We Wish You a Merry Christmas. 

Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396
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 ČETRTEK, 17. 12. 2020 

SPO 

(2 uri)  

in 

SLJ 

PRAZNUJEMO 
 

Bližajoče se praznike in običaje boš spoznal/spoznala z branjem spodnjih besedil. Besedila s 
smrečico preberemo vsi, besedila z zvezdo pa samo tisti, ki želimo izvedeti še več. 

 
BOŽIČ – 25. december 

Božič je en izmed največjih krščanskih praznikov. Je spomin na Kristusovo rojstvo. 

Priprava na božič se začne že štiri nedelje prej. Tem nedeljam pravimo adventne nedelje. 

Ljudje takrat spletajo tudi adventne venčke, ki imajo štiri sveče. Vsako svečo prižgemo na eno 

adventno nedeljo. Kristjani Jezusovo rojstvo počastijo s posebno mašo – polnočnico, ki se 

odvija ob polnoči s 24. na 25. december. Ena od najbolj znanih pesmi, ki jih pojejo verniki na 

ta večer, je tudi Sveta noč. V nekaterih hišah postavijo jaslice, ki prikazujejo Kristusovo rojstvo. 

Ponekod postavijo božično smrečico. 

Skozi stoletja so se ob tem prazniku oblikovale šege in navade. Na božični večer naj bi v 

vsaki hiši do jutra gorela vsaj ena lučka. Na mizi je v preteklosti moral biti božični kruh, ki ga 

imenujejo »poprtnik«. Ime je dobil zato, ker so ga polagali na prt. Mnogi še danes ob božiču 

kropijo svoj dom z blagoslovljeno vodo. Domove krasijo posodice s kaljenim žitom, kar 

pomeni, da bo prihodnje leto prišla pomlad. V božičnem času, predvsem na sveti večer, so 

nekateri gledali v prihodnost. Če je bila božična noč jasna, so verjeli, da bo sadje dobro 

obrodilo.  Če bi dekle rado izvedelo, ali se bo prihodnje leto omožila, je najbolje, da gre na 

sveti večer v drvarnico po drva. Ko pride v kuhinjo, jih prešteje. Če je prinesla drv na pare, se 

bo zagotovo omožila, sicer ne. Božiča se vesele danes tudi otroci, saj jih ponekod to noč obišče 

Božiček. 

 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – 26. december 

Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik, ki ga praznujemo 26. decembra. Ta 

dan je dela prost dan. Praznujemo ga le v Sloveniji v spomin na prvi korak  k samostojni državi 

Sloveniji. Spominjamo se volitev, ko se je večina Slovencev odločila živeti v samostojni državi 

in ne več kot del nekdanje države Jugoslavije.  

Ta dogodek imenujemo plebiscit in je bil izveden 23. decembra 1990. Nova država 

Slovenija je dobila prvega predsednika. Praznik praznujemo od leta 1992 dalje. Na ta dan po 

Sloveniji potekajo različne prireditve. Slovenija ima svoje državne simbole: grb, himno, 

zastavo. Naša himna je Zdravljica.  
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              Slovenija                          zastava                            grb                           himna 

TEPEŽNI DAN – 28. december 

Na tepežni dan, 28. decembra, so bili v preteklosti otroci že zelo zgodaj na nogah. Niso 

mogli dočakati, da bodo vzeli v roke leskove šibe in šli po vasi tepežkat od hiše do hiše. Najprej 

sta jo s šibo dobila oče in mati. Tepežkanje ni bilo grobo. Medtem ko so otroci s šibo »tepli« 

odrasle in živino, so govorili različne pesmice, ki so se od kraja do kraja razlikovale. Ena izmed 

njih je bila: 

»Rešte se, rešte, 
zdravi, veseli, 
dolgi, debeli, 
da bi dosegli sivo brado 
in dočakali leto mlado.» 

 

Če kje ne bi odprli vrat tepežkarjem, v prihodnjem letu ne bi imeli sreče. V zahvalo so 

tam, kjer so bili tepeni, odrasli otrokom dali orehe, potice ... Otroci so odrasle in živino 

tepežkali zato, da bi bili vse leto srečni in zdravi. Dekleta pa zato, da bi dobile ženina. Drevje 

zato, da bi bogato obrodilo. Dotik s palico naj bi po starem verovanju imel čarodejno moč in 

naj bi prinesel pomladitev in življenjsko moč. 

 Branje besedil o praznikih in običajih vpiši v bralni list. 
 
 

  MAT 

 

DEKAGRAM 
 

V kuhinji poišči živilo, ki tehta en kilogram (moka, sladkor…) in ga položi na pult. Poišči še 
puding, čokolado ali vrečko bonbonov …  
V eni roki imaš živilo, ki tehta kilogram, v drugi pa npr. čokolado. Primerjaj ju med seboj. 
Katero živilo je lažje? 
Za tehtanje lažjih predmetov uporabljamo enoto dekagram. Krajše zapišemo dag.  
 
V zvezek napiši naslov DEKAGRAM. Prepiši: 
 
Dekagram zapišemo krajše dag. 
1 dekagram = 1 dag 
 
V delovnem zvezku na straneh 85, 86 in 87 izpustiš naloge: 3., 4., 5., 6.,7., 8. 
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Na strani 87 reši samo 9. nalogo. Če katerega izmed predmetov nimaš, ga nadomesti s svojo 
igračo. Če doma nimaš tehtnice, 9. nalogo izpusti. 
 
Na strani 88 reši 10., 11., 12., in 13. nalogo in bodi pozoren/pozorna na uteži. 

Tehtnica je v ravnovesju, kadar je teža na levi strani tehtnice enaka teži na desni strani. 

GUM PONOVIMO 
 

o Poj pesem Snežinke, ki si jo spoznal/spoznala pretekli teden. 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 
 

o Prepevaj zimske pesmi, ki si jih spoznal/spoznala v 2. razredu: Smrečica, Tri zale 
deklice, Siva kučma, Zima, Rasla je jelka. Nekatere najdeš na povezavi: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


10 
 

 PETEK, 18. 12. 2020 

SPO PRAZNUJEMO 
Nadaljuj s spoznavanjem praznikov in običajev. 
Besedila s smrečico preberemo vsi, besedila z zvezdo pa tisti, ki želimo izvedeti še več. 
 
SILVESTROVO – 31. december 

Na silvestrovo vsi nestrpno pričakujemo novo leto. Ni praznik, ni dela prost dan, je le 

zadnji dan v letu. Včasih so gospodinje na ta dan počistile domove zato, da bi dočakali 

novoletni dan čisti in bili tudi v novem letu vedno taki. 

 

Danes se pogosto na Silvestrov večer družimo in pojémo večerjo. Nato pa čakamo novo 

leto doma ali na prostem, kjer potekajo različne prireditve. Na televiziji ali radiju se vrtijo 

mnoge praznične pesmi, filmi ... V preteklosti je družina na ta večer pojedla drugi del 

božičnega kruha – poprtnika. Kos kruha so dobile tudi živali, ki so jih imeli doma: krave, konji 

... Živini so dali tudi sol, ki naj bi jih varovala pred zli duhovi. 

 

NOVO LETO – 1. in 2. januar 

1. in 2. januar sta danes državna praznika in dela prosta dneva. V starih časih so okoli 

novega leta hodili koledniki in peli ter želeli zdravja, sreče in dobre letine. Prinašali so srečo 

in peli pesmi. Ena izmed njih je bila: 

Veselje vam darujemo, 
veselje vam pošiljamo 
na sveto mlado leto ... 
 

V zameno za pesem in obisk pa so želeli tudi kaj dobiti. 

 

Na novoletni dan je bilo potrebno zelo zgodaj vstaviti, zato da bi bili vse leto zdravi. Na 

novo leto je moralo biti vse pospravljeno, zato da bi bilo vse leto tako. Nihče se ni smel 

prepirati ali biti lačen, zato da bi bilo vse leto tako ... Ohranila se je modrost: »Kakor na Novo 

leto, tako vse leto.« Če je bila prva obiskovalka v novem letu ženska, je to prinašalo nesrečo.  

Danes v novem letu obiščemo sorodnike ali prijatelje, si voščimo in si zaželimo srečno novo 

leto. V času epidemije se žal ne obiskujemo. Mnogi se tudi obdarujejo z različnimi darili, ki jih 

izdelajo sami ali pa jih kupijo. Ponekod otrokom pod smrečico pusti darila tudi dedek Mraz. 
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 Branje besedil o praznikih in običajih vpiši v bralni list. 
 

SLJ 

in  

GUM 

Srečko Kosovel: ŠKRAT DOBROŠIN 
 

Povej čim več besed, ki ti pridejo na misel ob besedi škrat. Poznamo tudi škrata z imenom 

Dobrošin. Pesem o njem je napisal slovenski pesnik Srečko Kosovel. 

Berilo, stran 94, 95 
Dvakrat preberi pesem. Oglej si ilustracijo. Ustno odgovori. 

Kdo je glavna književna oseba? 
Kakšen je videti škrat Dobrošin?  
Zakaj mu je tako ime?  
Kje je škrat doma?  
Kako je pri Dobrošinu doma?  
 

Petje pesmi 
Besedilo pesnika Srečka Kosovela je uglasbil skladatelj Igor Štuhec.  
Pesem Škrat Dobrošin se nauči s pripevanjem. 
 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 
 

V zvezek za GUM napiši naslov, pesnika in skladatelja ter pesem ilustriraj. 
 

MAT Ponovimo KILOGRAM IN DEKAGRAM 
 

Ponovi ustno. Za tehtanje lažjih predmetov uporabljamo enoto dekagram ali krajše dag. 
Koliko dag ima en kilogram?  1 kg = 100 dag 
Naštej tri živila, ki jih lahko kupimo v trgovini in tehtajo en kilogram. 
Katera živila pa tehtajo manj kot en kilogram? Naštej tri. 
 
Reši naloge na strani 86. 
 

ŠPO ŠKRATKOVA JOGA  
Razgibaj se ob posnetku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE 

Ne pozabi se vsak dan razgibati tudi na svežem zraku. 

 

Želim ti prijeten decembrski teden.                                                             Tvoja učiteljica 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE

