
Osnovna šola Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica; tel.: 07 3647 100; e-naslov: o-vinica.nm@guest.arnes.si 

Vinica, 13. 4. 2020 

Spoštovani starši, dragi moji tretješolci! 

Starši, upam, da ste si v podaljšanem vikendu spočili in si nabrali energije 

za nove podvige. Vesela in hvaležna sem, ker spodbujate svoje otroke in 

poskrbite, da redno opravljajo šolsko delo. 

Učenci, ste preživeli lepe praznike in uživali na toplem soncu? Vesela sem 

bila vaših fotografij velikonočnih pirhov. Prav vsi so bili nekaj posebnega. 

Ta teden bo nekoliko krajši, juhu! 😊 

Tudi tokrat sem pripravila naloge za cel teden. Še vedno velja, da ni 

potrebno narediti vsega, če ne zmorete. Razporedite si snov, kakor vam 

najbolj ustreza. V tem tednu boste na spletno učilnico oddali preverjanje 

znanja pri slovenščini. Če težko rešujete naloge na računalniku, si lahko 

učni list natisnete ali v zvezek napišete le rešitve, poslikate naloge in mi 

jih pošljete po e-pošti. 

 

Bodite dobro in čim več časa preživite na svežem zraku. 

 

Učiteljica Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOREK, 14. 4. 2020 

ŠPORT 

Če je lepo vreme, pojdi na svež zrak. Dobro se razgibaj z gimnastičnimi 

vajami, ki jih poznaš. Potem se lahko voziš s kolesom, skirojem, se rolaš, 

kotalkaš … Seveda lahko spet malo vadiš preskakovanje kolebnice ali 

vodenje žoge. Če pa je vreme danes bolj kislo, si oglej video in telovadi 

na drugačen način: https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8 

 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek, 2. del, stran 54. Večkrat preberi besedilo, potem pa v 

zvezek za slovenščino s celimi povedmi odgovori na vprašanja. Na spletni 

strani https://www.lilibi.si/ si lahko preveriš rešitve. Za prikaz rešitev klikni na 

oranžno ikonico poleg naloge. 

Če želiš, si lahko ogledaš tudi kratek filmček na spletni strani 

https://www.lilibi.si/  Odpri e-delovni zvezek, najdi stran 54. Levo zgoraj klikni 

na oranžno ikonico in si oglej filmček. 

 

MATEMATIKA 

Danes boš obnovil svoje znanje o litrih. Saj se še spomniš od lani? 😉   

Kaj že merimo v litrih? 

Voda, olje, kis, sok, mleko … To so tekočine. 

1 liter = 1 l 

Preizkusi se v nalogah v delovnem zvezku, 3. del, strani 19 in 20. Pazi na 

zapis merske enote  l. 

Na spletni strani https://www.lilibi.si/ si lahko preveriš rešitve. 

 

In še nekaj za ponovitev poštevanke na bolj zabaven način: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHCyfEVEYnI&fbclid=IwAR2JdCeQloz_l-

pHv2IxkFHqPDkK7Qahzhb0RXBSNzVhVbusr5ShywnMro4 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 

Danes boš ponovil znanje o človeškem telesu. Ker ste se o tem že učili, 

ti ta snov ne bo predstavljala težav. Za začetek si lahko ogledaš 

posnetek, da boš še lažje razumel: 

https://www.youtube.com/watch?v=L03xqvHucn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-

D8_cwiW5bF6ZlHizyQAu7YSKm7pK_-ujQWZz5g_GMEnGWvMoV_OWKSU  

Danes je dovolj, da si ogledaš do čutil. O čutilih si boš pogledal jutri. 

Odpri delovni zvezek na strani 81 in si še sam preberi nekaj zanimivosti o 

človeškem telesu. S pomočjo posnetka poskušaj izpolniti 1. in 2. nalogo 

na strani 82. Kako ti je šlo? 😊  

 

 

 

SREDA, 15. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek, 2. del, stran 55. Večkrat preberi besedilo, potem pa v 

zvezek za slovenščino s celimi povedmi odgovori na vprašanja. 

 

ŠPORT 

Izkoristi lepo vreme in uživaj na svežem zraku. Lahko vadiš lahkoten tek 

(2 minuti teka, 30 sekund hoje). Vajo teka lahko ponoviš na primer trikrat. 

Tako boš treniral in ti ob vrnitvi v šolo ne bo težko preteči določene 

razdalje.  

Seveda pa se s športom lahko ukvarjaš vsak dan. Pomembno je, da si 

zunaj, da se razgibaš, nadihaš svežega zraka. Tako boš tudi lažje 

razmišljal in ti ne bo težko opravljati nalog, ki jih pripravim zate 😉 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L03xqvHucn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-D8_cwiW5bF6ZlHizyQAu7YSKm7pK_-ujQWZz5g_GMEnGWvMoV_OWKSU
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MATEMATIKA 

Za merjenje manjših količin uporabljamo enoto deciliter, ki jo krajše 

zapišemo kot dl. 

1 deciliter = 1 dl 

Naredi poskus: 

Mamo prosi, da ti pripravi posodo, ki ima označen 1 liter in kozarec, ki ima 

označen 1 deciliter. Poskušaj ugotoviti, koliko kozarčkov (ki merijo 1 

deciliter) vode boš moral naliti v posodo, da napolniš 1 liter. Naprej oceni, 

nato pa izvedi meritev. Ne pozabi na mersko enoto! 

Si ugotovil, da 1 liter lahko napolniš z 10 decilitrskimi kozarci? 😉 

1 l = 10 dl 

V delovnem zvezku, 3. del, na strani 21 in 22 poskušaj rešiti naloge. Ne 

pozabi na mersko enoto! 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Danes nadaljuj z ogledom posnetka, in sicer od ČUTIL naprej: 

https://www.youtube.com/watch?v=L03xqvHucn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-

D8_cwiW5bF6ZlHizyQAu7YSKm7pK_-ujQWZz5g_GMEnGWvMoV_OWKSU  

Odpri delovni zvezek na strani 83 in si še sam preberi nekaj zanimivosti o 

čutilih.  

Če želiš, si lahko za ponovitev ogledaš naloge in se v kateri preizkusiš: 

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

okolja/clovek 
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ČETRTEK, 16. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek, 2. del, stran 56. Večkrat preberi besedilo, potem pa v 

delovni zvezek s celimi povedmi odgovori na vprašanja.  

Med dokumenti poišči učni list, ki ima ime SLJ_Preverjanje znanja. Učni 

list reši na računalniku, ga shrani, če je možno kar v  pdf. obliki, da ga lažje 

popravim, in mi ga oddaj v spletno učilnico. Če ne gre drugače, mi ga lahko 

pošlješ tudi po e-pošti. Potrudi se 😊 

 

MATEMATIKA 

Za ponovitev si oglej spodnjo preglednico. Lahko si jo tudi prepišeš v 

zvezek ali si jo natisneš, če imaš to možnost. 

 

MERSKE ENOTE, KI SMO JIH ŽE SPOZNALI 

DOLŽINA ČAS MASA PROSTORNINA DENAR 

meter 

decimeter 

centimeter 

leto 

mesec 

teden 

dan 

ura 

minuta 

kilogram 

dekagram 

liter 

deciliter 

evro 

cent 

 

Premisli, kaj merimo s posamezno mersko enoto ter s katero kratico jo 

zapišemo (če obstaja).  

Primer: meter = m, ura = h. 

V delovnem zvezku, 3. del, na strani 23 poskušaj rešiti nalogo. Pazi, da 

izbereš pravilno mersko enoto in jo tudi pravilno zapišeš.  

Stran 24, 2. naloga: v zvezek prepiši in reši 1., 2. in 3. besedilno nalogo. 

Reši tudi nalogo Ponovim. 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Delovni zvezek, stran 31, Pesem ima melodijo. 

Ob petju pesmi Kuža Pazi boš izvajal gibe s svojim telesom: 

Najnižji ton prikažeš s počepom, srednji ton stojiš, za najvišji ton dvigneš 

roke v zrak: 

Kuža Pazi – čepimo  

z repkom miga – stojimo 

vstane – dvignemo roke v zrak 

leže – roke spustimo ob telesu 

tačko da – počepnemo 

 

Pesem večkrat zapoj in prikaži gibanje melodije. 

Razmisli, koliko različnih gibov si uporabil, da si prikazal gibanje melodije 
pesmi Kuža Pazi. 

 

NALOGE V DELOVNEM ZVEZKU, stran 31 

1. NALOGA 

Zapoj pesem Kuža Pazi in z rokami nakazuj gibanje. Pomagaj si s 
posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=jeDq3yrq03Y 

 

2. NALOGA 

Preveri, ali si tako dokončal slikovni zapis pesmi: 

Ku - ža    Pa - zi   z re - pkom  mi - ga,  vsta - ne,  le - že,    ta – čko    da. 

 

3. NALOGA 

Poišči pesem Balonček in jo poslušaj: https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-

umetnost/pesmice 

Ob poslušanju se s prstom premikaj po notah. 

Preberi tudi besedilo v okvirčku spodaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeDq3yrq03Y
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice


PETEK, 17. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek za slovenščino, 2. del, stran 57. Preberi besedilo pri 1. 

nalogi. Ustno odgovori na vprašanja: 

- Kaj je večkrat na šolskem jedilniku? 

- Katero sadje dobijo učenci? 

- Katero zelenjavo imajo najraje? 

- Katere so najljubše pijače učencev? 

- Katerega peciva se najbolj razveselijo?  

BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM: Sadje, zelenjava, pijača, pecivo. 

BESEDE Z OŽJIM POMENOM: Hruške, slive, pomaranče, brokoli, solata, 

paradižnik, sok, čaj, kakav, torta, potica, krof, rogljiček … 

Reši 1., 2., 3. in 4. nalogo 

 

ZAPIS V ZVEZEK 

OBLAČILA (beseda s širšim pomenom): hlače, majica, nogavice, plašč 

…(to so besede z ožjim pomenom). 

POHIŠTVO: postelja, miza, stol, omara … 

 

Besedam s širšim pomenom rečemo tudi NADPOMENKE. 

Besedam z ožjim pomenom pa PODPOMENKE. 

 

Če imaš možnost, si natisni učni list, če ne, preglednico prepiši v zvezek 

in jo izpolni. 

BESEDE S 

ŠIRŠIM 

POMENOM - 

nadpomenke 

 

BESEDE Z OŽJIM POMENOM - podpomenke 

VOZILA     

OBUVALA     

IGRAČE     

POSODA     



MATEMATIKA 

Delovni zvezek, 3. del, stran 25. Reši naloge za ponovitev znanja. V 

zvezek prepiši in reši tudi 4., 5. in 6. besedilno nalogo, ki jih najdeš na 

strani 24. Če želiš, lahko rešiš tudi Miselne orehe na strani 26.  

 

LIKOVNA UMETNOST 

Pri spoznavanju okolja smo se pogovarjali o odpadkih in recikliranju. 

Zagotovo si v delovnem zvezku za spoznavanje okolja opazil predlog za 

izdelavo MARIONETE. Kaj je marioneta, že dobro veš, ker smo se o tem 

pogovarjali tudi pri slovenščini. Če pa si pozabil, se boš ob ogledu navodil 

hitro spomnil.  

Odpri delovni zvezek za spoznavanje okolja, stran 80. Preberi si navodila, 

pripravi si vse potrebno in veselo na delo 😊  

Za izdelavo luknjic v plastenki boš prosil nekoga od odraslih, večino dela 

boš pa zagotovo lahko opravil sam. Uporabi le stvari, ki jih imate doma. 

Se že veselim vaših izdelkov 😉   

 

   


