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Vinica, 10. 5. 2020 

Dragi moji tretješolci! 

Dragi moji šolarji, kakor kaže, se res vračamo v šolo. Po zelo dolgem času. 

Se že kaj veselite? Jaz se, zelo! Moram pa vam povedati, da bo naš pouk 

nekoliko drugačen, kot smo bili vajeni. Še posebej bomo morali paziti na 

svoje zdravje, redno si bomo morali umivati roke, pazili bomo, kako 

kašljamo in kihamo. Poskušali se bomo čim manj dotikati obraza. Prav 

tako bomo sedeli nekoliko bolj narazen in pazili, da si ne bomo preveč 

blizu. Čim več časa bomo poskušali biti zunaj in se učiti na prostem. 

Obljubim pa vam, da se bomo zelo potrudili, da nam bo kljub vsemu še 

vedno lepo. Veliko se bomo tudi pogovarjali, prepevali, ponovili, kar ste se 

naučili doma, se naučili še kaj novega pri matematiki, tudi brali bomo. 

Verjamem, da že obvladate poštevanko in berete tako dobro kot vaši starši 

😊 Vem, da se vse skupaj sliši nekoliko nenavadno in čudno, a boste 

videli, da si bomo dneve popestrili in se imeli lepo. 

In otroci, v tednu, ko se vrnemo, nas čaka tudi nekaj ocenjevanja. 

Obljubim, da ne bo nič težkega. V torek, 19. 5. 2020, boste vsi ustno 

ocenjeni glasbeno umetnost. Kot sem vam že sporočila, bo vsak moral 

odgovoriti na vsaj 3 vprašanja s seznama, ki ste ga dobili, in zapeti eno 

ljudsko ali umetno pesem, ki smo se jo letos naučili. V petek, 22. 5. 2020, 

pa boste vsi ocenjeni likovno umetnost. Izdelali bomo akvarij za ribice. 

Upam, da ste že narisali načrt in dobro premisli, kako ga boste oblikovali. 

Vse dodatke, ki bi jih želeli imeti v akvariju, prinesite v šolo. 

Tudi v zadnjem tednu dela na daljavo vas čaka nekaj nalog, hitro 

pokukajte. V tem tednu boste na spletno učilnico oddali nalogo pri 

slovenščini. 

 

Uživajte v lepem vremenu in komaj čakam, da se vidimo!  

 

Vaša učiteljica Mateja 

 

 

 

 

 



 

Spoštovani starši! 

Starši, hvala za zelo hiter odziv. S pomočjo zbranih podatkov bomo veliko 

lažje in hitreje organizirali delo v šoli. Poskrbeli bomo, da bodo vaši otroci 

čim bolj varni in da se bodo dobro počutili. 

Opomnila bi vas še, da do petka, 15. 5. 2020, izberete neobvezni izbirni 

predmet za 4. razred. Prijavnico najdete na šolski spletni strani. 

 

Vse nadaljnje informacije glede ponovnega odprtja šole bodo objavljene 

na šolski spletni strani, najkasneje do torka, 12. 5. 2020, zjutraj. 

 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo. 

Želim vam lep teden in vse dobro. 

 

Učiteljica Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Premisli, kaj pomeni pregovor Vsak je svoje sreče kovač. 

Berilo, stran 98 in 99, Svetlana Makarovič: Miška si kuje srečo. 

Odlomek vsaj 2-krat glasno preberi. 

 

Ustno odgovori na vprašanja: 

1. Katere književne osebe smo srečali v pravljici? 

2. Katera je glavna književna oseba? Zakaj? 

3. Katere so stranske književne osebe? 

4. Je kovač prijazen? Kako to veš? 

5. Je miška prijazna? Kako to veš? 

6. Ali je bila miška pred začetkom pravljice srečna miška? 

7. Miška je sklenila, da si bo čisto zares in povsem sama skovala srečo. 

Kako je to naredila? In zakaj? 

8. Ali misliš, da miška potrebuje srečo? Zakaj? 

Prebral si odlomek pravljice. Kaj misliš, kako se je pravljica nadaljevala in 

zaključila? V zvezek napiši, kaj vse se je miški zgodilo potem – nadaljuješ 

pravljico. Potrudi se s pisavo, piši s pisanimi črkami. 

 

Zapis v zvezek: 

Svetlana Makarovič: MIŠKA SI KUJE SREČO  

Domišljijsko nadaljevanje pravljice 

 

Šele, ko zapišeš nadaljevanje pravljice, poslušaj še celotno pravljico, ki 

jo najdeš na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/55509113 

 

MATEMATIKA 

Oglej si dokument z imenom Računam do 1000. Označila sem ti strani, 

ki jih bomo obravnavali danes, ponedeljek, 11. 5. 2020. Dobro si oglej 

primere. Kjer piše, da si moraš primer prepisati v zvezek, to tudi narediš. 

Ne pozabi prepisati tudi račune in jih izračunati. Lahko mi jih pošlješ v 

pregled. 

 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/55509113


Odpri delovni zvezek za matematiko, 3. del, stran 32.  

Oglej si nalogo na modri podlagi. Zakaj so pri posameznem računu 

desetice in enice poudarjene?  

PRI RAČUNANJU MORAŠ BITI POZOREN LE NA DESETICE IN 

ENICE, STOTICE SE NE SPREMENIJO. 

Poskušaj rešiti 1. in 2. nalogo. Pri računanju si pomagaj s številskim 

trakom ali pa si pri vsakem računu z barvicami označi D in E. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Danes boš izvedel nekaj o Sloveniji v Evropski uniji.  

ALI VEŠ? 

- Kaj je Evropska unija? 

- Koliko držav članic ima? 

- Od kdaj je Slovenija članica Evropske unije? 

- Poznaš himno Evropske unije? 

- Ali veš, kaj praznujemo 9. maja? 

 

Nič hudega, če nisi znal odgovora na vsa vprašanja. Ko boš prebral, kar 

sem ti pripravila in si ogledal nekaj nalog, boš poznal vse odgovore 😊 

 

Za začetek si oglej poučne posnetke: 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug 

https://www.youtube.com/watch?v=4xuW8PsxGaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6pcOOsHd5aY 

 

 

Oglej si zemljevid Evropske unije.  

- Katere države prepoznaš?  

- Poišči Slovenijo. 

- Ali spada Slovenija med manjše ali med večje države Evropske unije? 

 

LE RUMENO OBARVANE DRŽAVE SO ČLANICE EU. 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug
https://www.youtube.com/watch?v=4xuW8PsxGaQ
https://www.youtube.com/watch?v=6pcOOsHd5aY


 

 

Razlaga pojma: 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN) – mednarodna 

organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Slovenija je 

postala članica OZN 22. maja 1992. 



Delovni zvezek, stran 101. Preberi besedilo o Sloveniji v Evropski uniji in 

poskusi rešiti naloge. 

Tudi Evropska unija ima svojo himno. Poznaš njen naslov? 

Prisluhni ji: https://www.youtube.com/watch?v=_ecrJaA_mXg 

Oglej si tudi zastavo Evropske unije. 

 

Evropska zastava je temno modre 

barve z dvanajstimi zvezdami, ki 

tvorijo krog in s tem ponazarjajo 

enotnost, solidarnost in sožitje 

narodov Evrope. 

 

 

Zapis v zvezek 

SLOVENIJA V EVROPSKI UNIJI 

Slovenija je članica Evropske unije (EU) od 1. maja 2004. Slovenija 

sodeluje z mnogimi državami po svetu. Od leta 1992 je članica OZN, v 

katero so vključene skoraj vse države sveta. Trenutno je v Evropsko unijo 

vključenih 27 držav. Evropska unija ima svojo himno (Oda radosti) in 

zastavo. 

 

ŠPORT 

Dan izkoristi za različne dejavnosti v naravi. Pojdi na sprehod, vadi 

lahkoten tek, izvajaj različne gimnastične vaje, vozi se s kolesom, 

skirojem, rolerji, kotalkami … 

 

 

TOREK, 12. 5. 2020 

KULTURNI DAN 

Vsa navodila najdeš v dokumentu, ki ima ime: Kulturni dan_12. 5. 2020 

Pošlji mi kakšno fotografijo in shrani izdelke, da si jih bomo ogledali tudi v 

šoli 😊 

 

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


SREDA, 13. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Danes boš malo utrjeval znanje. Čaka te učni list, ki ima ime 

SLJ_Utrjevanje znanja. Učni list mi oddaj na spletno učilnico ali pošlji 

slikico rešenih nalog po e-pošti. 

 

ŠPORT 

 

 



MATEMATIKA 

Hitra poštevanka 

Poskušaj rešiti 90 računov v 6-ih minutah. Preglednico si natisni ali prepiši 

v zvezek in reši. Sporoči mi, kako ti je šlo 😉 
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Oglej si dokument z imenom Računam do 1000. Označila sem ti strani, 

ki jih bomo obravnavali danes, sreda, 13. 5. 2020. Dobro si oglej primere. 

Kjer piše, da si moraš primer prepisati v zvezek, to tudi narediš. Ne pozabi 

prepisati tudi račune in jih izračunati. Lahko mi jih pošlješ v pregled. 

 

Odpri delovni zvezek za matematiko, 3. del, stran 33.  

Oglej si nalogo na modri podlagi. Zakaj so pri posameznem računu 

desetice in enice poudarjene?  

PRI RAČUNANJU MORAŠ BITI POZOREN LE NA DESETICE IN 

ENICE, STOTICE SE NE SPREMENIJO. 

Poskušaj rešiti 3. in 4. nalogo. Pri računanju si pomagaj s številskim 

trakom ali pa si pri vsakem računu z barvicami označi D in E. 

 

 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Ustno odgovori na vprašanja: 

- Kaj veš o Slovencih po svetu? 

- Ali se tudi danes Slovenci selijo drugam po svetu? Čemu? 

- Ali se Slovenci, ki se izselijo, še pogovarjajo v slovenskem jeziku? 

- Katere šole obiskujejo slovenski otroci v drugih državah? 

 

Razlaga pojmov: 

IZSELJENCI – ljudje, ki so se za stalno izselili iz države v tujo državo. 

DVOJEZIČNA ŠOLA – v dvojezičnih šolah se otroci sporazumevajo in 

učijo v slovenskem jeziku in uradnem jeziku države, v kateri živijo. 

DVOJEZIČNI NAPIS – napis v dveh različnih jezikih. 

 

Delovni zvezek, stran 102. Natančno preberi besedilo in si oglej fotografije. 

1. naloge NE REŠUJEŠ.  

 

RAZMISLI 

V čem se razlikuje življenje izseljencev od življenja pripadnikov narodne 

manjšine? 

 

V zvezek napiši naslov SLOVENCI PO SVETU in odgovori na spodnja 

vprašanja. Vsak odgovor napiši v novo vrsto. Pomagaj si z besedilom na 

strani 102 in tudi na strani 98 (narodne manjšine v Sloveniji). 

1. Kdo so izseljenci? 

2. Napiši, kateri so bil najpogostejši razlogi za izselitev Slovencev v druge 

države.  

3. Kako Slovenci po svetu ohranjajo slovenski jezik in pripadnost 

domovini? 

4. V katerih državah so slovenske narodne manjšine? 

5. Kdo so pripadniki slovenskih narodnih manjšin? 

6. Katere narodne manjšine so v Sloveniji? 

7. Kdo so pripadniki narodnih manjšin v Sloveniji? 

8. V katerih jezikih so dvojezični napisi ob italijanski meji, kjer živijo 

pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji? 

9. Kaj je značilno za dvojezične šole? 
 

 



ČETRTEK, 14. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Danes boš reševal naloge s pomočjo e-gradiva. Na spletni strani 

https://www.lilibi.si/e-gradivo#tab=3 poišči delovni zvezek za slovenščino, 

2. del, stran 70. Levo zgoraj sta narisana dva zvočnika. Besedilo boš 

poslušal dvakrat. Najprej boš kliknil na levi zvočnik in poslušal besedilo. 

Potem boš kliknil na desni zvočnik in besedilo poslušal še enkrat. Poslušaj 

zelo pozorno. Še posebej bodi pozoren na zaključek besedila.  

Si ugotovil, kaj je bilo spremenjeno v drugem besedilu? 

Zdaj samostojno reši naloge na strani 70.  

2. in 3. nalogo naredi v zvezek. Napiši naslov: ŠOPEK  

Naloge mi lahko pošlješ v pregled.  

 

MATEMATIKA 

Najprej ponovi štetje do 1000. Štej po 10 naprej, 20 naprej, 50 naprej, 100 

naprej. Štej tudi nazaj. Štej tudi na primer od 400 do 600 po 1 naprej, po 

2 naprej, 5 naprej, na isti način štej tudi nazaj. Vadi, vadi, vadi! 😊 

V zvezek napiši naslov VAJA  

Potrebuješ igralno kocko. Kocko štirikrat zaporedoma vržeš. Prvi met 

predstavlja stotice, drugi desetice in tretji enice. Četrti met predstavlja 

enice, ki jih moraš številu prišteti in od števila odšteti. 

Primer:  

1. met: 2,  

2. met: 5,  

3. met: 2,  

4. met: 3 

V zvezek napišeš 252 + 3 = ____     in     252 – 3 = ____ 

Igro večkrat ponovi, tako da boš imel vsaj 10 računov (torej vsaj 5-krat 

ponovi vajo). Vsak račun tudi izračunaj. 

V zvezek si prepiši besedilne naloge in jih reši: 

1. Tanja je kupila kolo. Plačala ga je s tremi bankovci po 50 €. Trgovka ji 

je vrnila 8 €. Koliko je stalo Tanjino kolo? 

 

2. V sodu je bilo 222 litrov soka. Popili smo 9 litrov soka. Koliko litrov 

soka je še v sodu? 

 

https://www.lilibi.si/e-gradivo#tab=3


3. Sonja in Tomaž sta prebrala vsak svojo knjigo. Tomaževa knjiga ima 

453 strani, Sonjina pa 7 strani manj. Koliko strani ima Sonjina knjiga? 

 

4. Na igrišču je bilo 132 otrok. 5 otrok je odšlo domov. Koliko otrok je 

ostalo na igrišču? 

 

Delovni zvezek, 3. del, stran 34. Reši 1. nalogo.  

Če želiš, se lahko preizkusiš tudi v zabavni nalogi računanja:  

v e-delovnem zvezku, stran 34, levo zgoraj, klikni na čebelčka. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Pri prejšnji uri glasbe si spoznal različna tolkala, danes jim boš še 

prisluhnil. 

Od tolkalistov se pričakuje, da ustvarjajo različne zvoke, ki jih dobijo s 

pokanjem, cviljenjem, pretakanjem vode, trganjem, šelestenjem z 

navadnimi instrumenti, če skladatelj napiše tako skladbo.  

Skladatelj Leroy Anderson je napisal veliko takih skladb.  

Ena prikupnejših je skladba s pisalnim strojem. Tolkalist uporabi pisalni 

stroj za svoje tolkalo. Nanj ritmično udarja (tipka) s prsti. Prisluhni 

posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM 

Pri naslednjem posnetku skladbe tolkalist uporabi ritmično šumenje 

papirja: https://www.youtube.com/watch?v=WTc25PZ0Xqg 

Naslednja je skladba z naslovom Sinkopirana ura: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6vvkXd9GRw  

Poskušaj zraven udarjati na palčke – lahko uporabiš svinčnik ali barvice. 

 

So ti bile skladbe všeč? 😊 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM
https://www.youtube.com/watch?v=WTc25PZ0Xqg
https://www.youtube.com/watch?v=Q6vvkXd9GRw


PETEK, 15. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Berilo, strani 122 in 123, Astrid Lindgren: Kljukec s strehe. 

Odlomek vsaj 2-krat glasno preberi.  

Ustno odgovori na vprašanja: 

1. Kakšna je družina Stanonikovih? 

2. Kakšna je mama? Kakšne so čisto navadne mame? 

3. Kaj pa očka? Kakšni so čisto navadni očetje? 

4. Kakšni pa so starejši bratje? In kakšen je bil Boštjan?  

5. In starejše sestre, kakšne so? 

6. Opiši Bratca. 

7. Kdo je Kljukec in kje stanuje? 

8. Opiši Kljukca. 

9. Kaj Kljukec zmore? 

 

V zvezek napiši naslov ASTRID LINDGREN: KLJUKEC S STREHE 

Nariši in na kratko opiši družino Stanonik ter Kljukca s strehe. Nalogo mi 

lahko pošlješ v pregled. 

 

MATEMATIKA 

Tudi danes za začetek ponovi štetje do 1000 na različne načine. Če želiš, 

se lahko igraš igro z igralno kocko, ki sem ti jo predstavila včeraj. Račune 

si zapiši v zvezek in jih izračunaj. 

Delovni zvezek, 3. del. Poskušaj rešiti 2., 3. in 4. nalogo na strani 34. Bodi 

pozoren na zapis merskih enot, kjer je to potrebno. Reši tudi vse naloge 

na strani 35.  

 

LIKOVNA UMETNOST 

Danes boš izdelal cvetlični lonček. Navodila in postopek izdelave si oglej 

v priloženem posnetku.  

Potrebuješ: 

- kozarec (lahko za vlaganje), 

- barvne prtičke, 

- malo moke in vode. 



Navodila: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozi_hP21h70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Txj

icLewhdXrpCUF2suBrC2Poe1kb89PT2Jkg1I7hXFgTqedW6o7IeBc 

 

POMEMBNO: Vse, kar si si že pripravil za izdelavo akvarija, skrbno 

shrani. Prihodnji teden boš vse prinesel v šolo, da bomo lahko izdelali 

akvarij za ribice. Upam, da že imaš sestavljen načrt izvedbe 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=ozi_hP21h70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2TxjicLewhdXrpCUF2suBrC2Poe1kb89PT2Jkg1I7hXFgTqedW6o7IeBc
https://www.youtube.com/watch?v=ozi_hP21h70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2TxjicLewhdXrpCUF2suBrC2Poe1kb89PT2Jkg1I7hXFgTqedW6o7IeBc

