
3. a, petek, 17. 4. 2020 

1. ura: SLOVENSKI JEZIK 

OBISK KNJIŽNICE – Ker smo ob petkih prvo uro po navadi hodili v knjižnico,  

pojdi sedaj tudi tja. Na spodnji povezavi boš našel pravljico, ki jo bere naša 

knjižničarka. Lepo se namesti pred računalnik in samo poslušaj in uživaj. 

https://drive.google.com/file/d/15srYLDnoLvM2VnQzWIn0S0zdRmhhB3mm/view 

 

2. ura: SLOVENSKI JEZIK 

Bina Štampe Žmavc: POPRAVLJALNICA IGRAČ 

BERILO stran 49 do 51: Zdaj pa še sam/a preberi odlomek čudovite pravljice.   

 V besedilu bi se lahko našla kakšna beseda, ki je ne razumeš, zato na Google 

vtipkaj kratico SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) in poišči razlago 

nerazumljive besede.  

Odlomek preberi dvakrat (enkrat po tiho in drugič na glas). Potem vzemi 

zvezek, napiši naslov pravljice, iz berila prepiši vprašanja in nanje odgovori. 

Potrudi se in piši lepo.  

Naloga za mame – presodite - če bo napisano zelo lepo, ni treba danes pisati 

dnevnika. 

Ker je pravljica res zanimiva, vam celotno vsebino pošiljam na spletno stran. 

Preberi. 

Če pa nimaš doma berila – odgovoriti moraš na vprašanja: 

Kdo se je preselil v paviljon v parku? 

Kaj je dedek naredil s pokvarjenimi igračami? 

Kakšen je postal park v mestu? 

Kdo je skrbel zanj? 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15srYLDnoLvM2VnQzWIn0S0zdRmhhB3mm/view


3. ura: MATEMATIKA 

PONAVLJAM IN UTRJUJEM 

USPEŠEN/USPEŠNA bom, če bom: 

• Pravilno izračunal/a vsoto in razliko števil do 100 

• Vedel/a poštevanko in deljenje vseh števil v obsegu do 10X10 

• Pravilno rešil/a račune deljenja z ostankom 

• Pravilno izračunal/a sestavljeni račun (številski izraz) 

• Razumel/a besedilne in problemske naloge in jih z ustreznim računom 

rešil/a. 

• Ločil/a liha in soda števila 

Si prebral/a zgornje kriterije? Premisli, kje imaš še težave, kaj še moraš utrditi? 

Čimbolj samostojno reši spodnje naloge, nato rešuj naloge na spodnji povezavi. 

UTRJUJEM  - to so interaktivne vaje - naslov RAČUNAM DO 100. 

Poglej pa tudi če imaš DZ rešeno vse do strani 73 in v RAČUNANJE JE IGRA do 

strani 33. 

1. Dve minuti rešuj spodnjo preglednico. 

X 7 8 4 5 3 9 
7       
2       

0       
8       
9       

 

2. Izračunaj. 

45 : 5 = 49 : 7 = 64 : 8 = 81 : 9 = 

27 : 3 = 56 : 8 = 24 : 6 = 32 : 4 = 
18 : 2 = 42 : 6 = 21 : 7 = 18 : 8 = 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html


3. Izračunaj in naredi preizkus 

26 : 5 = _______, ostane _________      PREIZKUS: _________________ 

38 : 6 = _______, ostane__________     PREIZKUS: _________________ 

71 : 8 = _______, ostane __________    PREIZKUS: _________________ 

 

4. Reši sestavljene račune. 

4 . 5 – 8 = ______________________________ 

56 – 9 . 3 = _____________________________ 

100 – 13 + 2 . 6 = ____________________________ 

 

5. Napiši večkratnike števila 3, nato pa soda števila obkroži z rdečo in liha z 

zeleno barvico. 
___________________________________________________________ 

 

6. Jure ima 26 modrih in 16 rdečih frnikol. V vsako škatlico jih da po 6. Koliko 

škatlic potrebuje? 
Načrt: 

 

 

Reševanje: ___________________________________________ 

 

Odgovor: ______________________________________________ 

 

KER JE DANES KAR VELIKO NALOG, SI JIH LAHKO NEKAJ PUSTIŠ ŠE ZA 

PONEDELJEK. 

 

 

4. ura: GLASBA – učiteljica Mojca bi rada, da ob matematiki še kaj zapoješ 

(najbrž). 

 
 5. ura: SPOZNAVANJE OKOLJA – naslov -  NALEZLJIVE BOLEZNI 

Preberi spodnje besedilo in reši 4. nalogo. Če imaš možnost, natisni in 

zalepi v zvezek. 



 



 

 


