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Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

2. PETEK, 19. 11. 2021 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

UTRJEVANJE - manjšalnice:  

 Poslušaj predstavitev Kaj je majhno in kaj veliko? 

https://video.arnes.si/watch/ftq49d5jvny7  

 Reši DZ, str. 33/3. in str. 34/4., 5., 6. (1. in 2. kitica  JA; 3. in 4. 

kitice  NE.)  

Naslov v zvezku: Tone Pavček: Kaj je 
majhno in kaj veliko? 

    

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 

 

NOVA SNOV – DELIM s številom 2: 

 Poslušaj in pozorno si oglej naslednji posnetek: 
https://www.youtube.com/watch?v=DiOQa7s-9hc  

 V delovnem zvezku na strani 58 si oglej, kako razdelimo češnje na ušesa. 
Naglas preberi vse račune na roza podlagi (2 : 2 = 1, ker je 1 . 2 = 2      
2 deljeno z 2 je 1, kjer je 1 krat 2 enako 2, itd.) 

 V zvezek napiši naslov Delimo s številom 2.  
 Prepiši tabelsko sliko v zvezek. 
 Reši DZ, str. 58/1., 2.  

Upoštevaj naše dogovore 

(zapis naslova z rdečo, 

uporabljaj barve, 

datum…). 

https://video.arnes.si/watch/ftq49d5jvny7
https://www.youtube.com/watch?v=DiOQa7s-9hc


JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO Razred:  3. a Učiteljica: Urša Žužek 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SPO 

PONAVLJANJE IN  UTRJEVANJE: 

- Reši preverjanje znanja. List natisni, reši in prilepi v zvezek.  

- Pri reševanju si obvezno pomagaj z učbenikom in zvezkom. S tem se boš tudi 

učil in videl, kje imaš stvari zapisane v zvezku, kje najdeš kakšen zapis. 

/ 

 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

ŠPO 

 

 ŠPORTNIH 25  

Iz tabele »Športnih 25«* si izberi NOVIH 10 nalog in jih opravi. K 

sodelovanju lahko povabiš kakšnega družinskega člana. 

 ali SPREHOD V NARAVI/IGRA 

Z enim izmed družinskih članov se odpravi na sprehod v gozd, naravo. 
Lahko tudi brcaš žogo, se igraš s kom skrivalnice, slepe miši, preskakuj 
kolebnico, … 

*Tabelo »Športnih 25« najdeš 

pri ČETRTKU, 18. 11. 2021 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želim. 

Za vsa dodatna pojasnila sem Vam na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si. 

 

 

mailto:ursa.zuzek@os-dobrna.si

