
Spoštovani učenci in učenke  3. A, 3. B in 3. C! 
 
Prav lepo vas pozdravljamo. Želimo vam, da ostanete zdravi.  
Okoli vas je te dni vse polno namigov, kaj početi za domačimi vrati.  
Me vam pošiljamo šolski namig  učne snovi. Verjamemo, da se boste dela lotili vestno in 
odgovorno. Vemo, da to zmorete in znate. 
Zdaj je tudi čas, da zapišete kakšno svojo pesmico, zgodbico in se naučite organizirati svoj 
prosti čas. 
 
Spoštovani starši! 
 
Vaši otroci so doma. Kar naenkrat vam ostaja veliko časa za druženje s svojimi nadobudneži. 
Pomagajte jim pri organiziranju prostega časa, ( morda skupaj z otroci pripravite vsakdanji 
načrt dela)pri  njihovem domačem delu z njimi, se pogovarjajte, berite, igrajte se mogoče že 
davno pozabljene igre. 
Spodbudite jih za pomoč pri vsakdanjem delu doma ( kuhanje, pospravljanje itd.), za risanje, 
petje pesmic in poskrbite za primerno telesno vadbo, tudi na prostem, na svojem dvorišču in v 
družinskem krogu. 
 
Prijazen pozdrav in ostanite vsi zdravi, 
 
vaše učiteljice Helena, Vera in Marija 
 
 
 



ČETRTEK, 19.3.2020 

MAT 

DELJENJE Z 8 

 Zapiši v zvezek Številke, kot smo pisali že prejšnje deljenja. 

 Na primer: 8 : 8 = 1, ker je 1 x 8 = 8  (namesto x uporabiš piko – krat) 

       16: 8 = 2, ker je 2 x 8 = 16… 

 Reši v DZ MAT 59 (4. nalogo reši v zvezek) 

Naslov: Vaja 

DZ MAT 59/4. 

1. R: 
O: 

 

SLJ 

1. VEJICA PRI NAŠTEVANJU 

V ŽIVALSKEM VRTU 

Reši nalogi v DZ SLJ 38, 39 

V zvezek Ribico zapiši naslov  

Vejica pri naštevanju 

- z rdečo barvo prepiši pravilo, ki je zapisano na rumenem listku v DZ 
SLJ 39 pri 2. nalogi; 

- s pisanimi črkami prepiši 2. nalogo v zvezek z nalivnikom. 

 

SPO 

Ponavljanje in utrjevanje obravnavane učne snovi iz zvezka Sonček, 

 iz delovnega zvezka in iz učbenika. 

 

 Svetloba 
 Zvok 



PETEK, 20. 3. 2020 

 

MAT 

POŠTEVANKA ŠTEVILA 9 
 

 Zapiši jo v zvezek Številke 
 Reši v DZ MAT 62, 63 

 

 SLJ 

MANJŠALNICE 

JURE, JURČEK 

Reši naloge v DZ SLJ 49 

V zvezek Ribico zapiši naslov 

Manjšalnice 

- Zapiši 10 manjšalnic, kot na primer: 

Peter – Peterček 

avtomobil – avtomobilček 

raca – račka 

 

SPO 

 

Ponavljanje in utrjevanje obravnavane učne snovi iz zvezka Sonček, 

 iz delovnega zvezka in iz učbenika. 

 Prazniki 

 

GUM 

Zapoj že obravnavane pesmice. 

 



PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

 SPO 

ŽIVIM ZDRAVO 

 Preberi v učbenik  SPO 64 
 Reši DZ SPO 84, 85, 86  
 V zvezek Sonček zapiši naslov 

 
Živim zdravo 

 Z rdečo barvo prepiši kaj je antibiotik (rumeni listek). 
 Zapiši ukrepe za zaščito pred koronavirusom. 

 

SLJ 

SKRB ZA ZDRAVJE 

OSEBNA HIGIENA 

Preberi v DZ SLJ 54 in odgovore v celih povedih s pisanimi črkami zapiši v zvezek 
Ribico. 

Naslov je:  

Osebna higiena 

DZ SLJ 54/1. 

a)… 

 

 MAT 

DELJENJE Z 9 
 

 Zapiši v zvezek Številke, kot smo pisali že prejšnje deljenja. 

 Na primer: 9 : 9 = 1, ker je 1 x 9 = 9  (namesto x uporabiš piko – krat) 

       18 : 9 = 2, ker je 2 x9 = 18… 

 Reši v DZ MAT 64. 

GUM 

Gibanje ob poljubni glasbi. 

  



TOREK, 24. 3. 2020 

 

MAT 

POŠTEVANKA ŠTEVILA 7 

 Zapiši jo v zvezek Številke 
 Reši v DZ MAT 76, 77 

 

SLJ 

1. HRANA 

Preberi v DZ SLJ 55 in odgovore v celih povedih s pisanimi črkami zapiši v zvezek 
Ribico. 

Naslov je:  

Hrana 

DZ SLJ 55/1. 

a)… 

 

SPO 

 

Ponavljanje in utrjevanje obravnavane učne snovi iz zvezka Sonček, 

 iz delovnega zvezka in iz učbenika. 

 Življenjska okolja 
 Park 

 

ŠPO 

Razgibavanje z gimnastičnimi vajami. 



SREDA, 25. 3. 2020 

 

MAT 

DELJENJE S 7 
 

 Zapiši v zvezek Številke, kot smo pisali že prejšnje deljenja. 
 

 Na primer: 7 : 7 = 1, ker je 1 x 7 = 7 
 

 Reši v DZ MAT 78 

 

SLJ 

 
TELESNA DEJAVNOST 
 
Preberi v DZ SLJ 56 in odgovore v celih povedih s pisanimi črkami zapiši v zvezek 
Ribico. 

Naslov je:  

Telesna dejavnost 

DZ SLJ 56/1.  a)… 

 

SPO 

 

Ponavljanje in utrjevanje obravnavane učne snovi iz zvezka Sonček, 

 iz delovnega zvezka in iz učbenika. 

 Reka in jezero 
 Življenje v jami 

 

 



ČETRTEK, 26. 3. 2020 

MAT 

 

RAČUNAM DO 100 
 

 Reši naloge v DZ MAT 60, 61 
 
Besedilne naloge na strani 61 reši v zvezek. Podčrtaj pomembne podatke! 
 
Naslov: Vaja 
 
DZ MAT 61/5 

1. R: 
O:… 
 

SLJ 

 

BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM 

Reši naloge v DZ SLJ 69 

Z rdečo barvo zapiši v zvezek Ribico naslov 

Besede z nasprotnim pomenom 

- Prepiši z rdečo pravilo, ki je zapisano na rumenem listku. 
- Prepiši pare besed iz 1. naloge in dopiši še 10 svojih primerov. 

   Na primer: 

    vesel – žalosten 

    visok – nizek… 

 

 

 

 



PETEK, 27. 3. 2020 

 

MAT 

Ustno ponovi poštevanko 2,3,4,5,6,7,8,9,10! 
 

SLJ 

1. PAPIRNATI ZMAJ 

DZ SLJ 74 

- Reši 1. nalogo 
- 2. nalogo zapiši v zvezek Ribico, in sicer si izmisli pripoved (zgodbico). 

Za vsako sličico zapiši vsaj dve povedi. 
 

SPO 

 

GORSKI SVET 

Preberi besedilo v učbeniku SPO 37. 

V zvezek Sonček zapiši naslov 

 Gorski svet 

 Prepiši besedilo. 
 Nariši gorsko pokrajino. 

 

 

 


