
Pozdravljeni učenci! 

Pred nami je nov teden izobraževanja na domu. Nekateri ste mi povedali, da 

pogrešate šolo, svoje sošolce in učitelje. Vsi upamo, da se šolska vrata čim prej 

odprejo. 

Veselo na delo!                                                                         Učiteljica Vlasta 

PONEDELJEK, 6. 4. 2020                                                                                                                

SLOVENSKI JEZIK 

Ker smo se pri SPO prejšnji teden pogovarjali o Sloveniji in njenih sosednjih 

državah, se boš danes spomnil/a na državo Italijo. Ustno odgovori na zastavljena 

vprašanja. 

 Si že bil/a v tej državi? 

 Kaj si tam videl/a? 

 Kateri jezik govorijo Italijani? 

 

1. V DZ, na strani 75, preberite besedilo Gremo v Italijo po vlogah v vaši 

družini. Vloge si večkrat zamenjajte. 

 

2. Po prebranem besedilu zapri DZ. Ustno odgovori na naslednja vprašanja, s 

katerimi boš preveril/a razumevanje besedila. 

 S kom sta Ana in Jan obiskala grad Miramar? 

 V kateri državi je grad Miramar? 

 Kako se v italijanščini reče grad? 

 Koliko let je star grad? 

 Zakaj v Trstu govorijo tudi slovensko? 

 Kateri jezik je naš materni? 

 Kateri jezik imajo Italijani za materni jezik? Zakaj? 

 Zakaj so v obmorskih krajih zapisana imena krajev v dveh jezikih? 

 

3. V besedilu obkroži vse velike začetnice. Tudi imena narodov pišemo z veliko 

začetnico – Slovenci, Italijani, Nemci … 

 Zakaj Miramar pišemo z veliko začetnico? 

 

4. V pisanko napiši naslov Gremo v Italijo in prepiši vprašalne povedi.  

 

*DODATNA NALOGA: Če želiš, lahko prepišeš del pogovora med Janom, 

Ano in Miro. 

 



MATEMATIKA 

1. Ustno ponovi snov prejšnjega tedna. Na mizo nastavi večje kvadrate, ki  

predstavljajo stotice, trakove, ki so desetice in manjše kvadratke, ki so enice. 

               
 

Po zgornjem postopku si sam/a nastavi S, D, E in povej: 

 Koliko S, D, E si nastavil/a? 

 Katero število predstavlja prikaz? 

 

Postopek večkrat ponovi. 

2. Večje ali manjše? Danes bomo števila primerjali po velikosti. 

Izreži si deset kartončkov in na vsakega zapiši po eno števko od 0 do 9. Sedaj na 

slepo povleci po tri kartončke in iz njih sestavi število. Nato povleci še tri in tudi 

iz njih sestavi število. Sedaj primerjaj, katero število je večje, katero manjše. 

Med njiju z barvicami postavi ustrezen znak. Števila še preberi. 

1. primer: Izvlečem števke   2, 4, 3    in    5, 2, 3. 

 Sestavim lahko števili    234  in  325. 

RAZLAGA: Primerjajmo stotici  2S < 3 S        234 < 325 

 

2. primer:   Primerjam števili  342 in 325. 

RAZLAGA:  Če sta stotici enaki, primerjamo desetici 4D > 2D     342 > 325.  

 

3. primer:   Primerjam števili  234 in 235. 

RAZLAGA: Če sta stotici in desetici enaki, primerjamo enici 4 < 5                                      

234 < 235.   

 

- Še sam/a nastavljaj iz kartončkov trimestna števila in jih primerjaj med seboj.        

 

 



3. V zvezek napiši naslov VEČJE, MANJŠE, ENAKO. Prepiši števila, jih 

preberi in pravilno vstavi znak >, <, =. 

429 ___ 365                550___578              778___ 778             109 ___107        

772 ___ 748                639 ___634             309 ___318              957 ___ 975 

 

4. Reši naloge v DZ, str. 32/1., 2. naloga in v IKSU, str. 86/1. naloga. 

 

*DODATNA NALOGA:  Primerjal/a boš 3 števila. 

RAZLAGA: 539 < 547 < 712  Najprej primerjaš prvi dve števili, nato drugo in 

tretjo število. 

694____465____ 465           819____919____1000          337___373___733 

779___749____358             194____491____208            508___580___ 590 

 

 

ANGLEŠČINA – 3. RAZRED 

EASTER – VELIKA NOČ 

Dragi učenec, draga učenka! 

V tem tednu se bomo tudi pri angleščini pogovarjali o 

velikonočnih praznikih. 

Angleži veliko noč z eno besedo poimenujejo EASTER, 

velikonočnim praznikom pa rečejo EASTER HOLIDAYS. 

 

1. Najprej si oglej kratko risanko Peppa the Pig: https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

Kaj so počele živali v risanki? Tako je! Iskale so velikonočna jajca.  Temu rečemo EGG HUNT. 

>> EGG HUNT 

 

 

 

Angleži imajo navado, da za 

zabavo skrijejo velikonočna 

jajca okoli hiše, ki jih morajo 

potem najti. 

Kdor jih najde največ, 

zmaga. 

Ali si se že šel to igro doma? 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4


2. Zdaj pa ponovimo pomembne besede. Poslušaj spodnje posnetke in večkrat ponovi besede. 

Easter: https://www.youtube.com/watch?v=hNxhqT7D9zY (poslušaj in izgovori) 

Easter vocabulary: https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo 

3. V zvezek napiši naslov EASTER.  Pod naslov prepiši spodnje besede in nariši ustrezne sličice. 

Pomagaj si s posnetkom. 😊 

                EASTER BUNNY     EASTER EGGS             EASTER LAMB          EASTER BASKET 

                     ** Dopiši tudi EASTER CHICK (VELIKONOČNI PIŠČANČEK) in ga nariši. 😊 

 

4. Za konec zapoj spodnjo pesmico, ki smo jo že spoznali v šoli. Se spomniš tudi plesnih gibov? 

Sleeping bunnies: https://www.youtube.com/watch?v=gyegm85BPPA 

https://www.youtube.com/watch?v=hNxhqT7D9zY
https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo
https://www.youtube.com/watch?v=gyegm85BPPA

