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

 

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

MAT 

 

UTRJEVANJE – POŠTEVANKA števila 4: 

 Nauči se poštevanko števila 4. Najprej jo večkrat preberi naglas, nato jo ponavljaj. 
 Znaš jo takrat, ko znaš zmnožke mešano. Naj te nekdo sprašuje. 
 Na pamet se nauči tudi VEČKRATNIKE ŠTEVILA 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 
 Reši DZ, str. 61/1., 2., 3. 
 Će želiš, lahko za vajo rešiš tudi vaje, ki jih najdeš tule:    https://interaktivne-

vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/postevanka-4/index.html  

/ 

 

 

 

 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

5. SREDA, 24. 11. 2021 

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

SLJ 

 

NOVA SNOV – OPIŠIMO SLAŠČIČARNO: 

 Reši DZ, str. 41/1., 2. 

 Pozorno večkrat preberi besedilo. 
 V zvezek napiši naslov za miselni vzorec: V slaščičarni glej zapis v zvezek*. 
 Po branju dopolni miselni vzorec. Dopolnjuj samo z besedami, NE piši povedi. 

*Zapis v 
zvezek 
najdeš na 
spletni 
strani. 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/postevanka-4/index.html
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JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO Razred:  3. a Učiteljica: Urša Žužek 

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

SPO 

 

 V petek nas čaka pisni preizkus (Več vem, več znam; Kaj vse dela Jože; Gozd v letnih časih; 

V mestu in na vasi; Kmetija v letnih časih). 

 S pomočjo rešitev si preglej in popravi (kljukaj z rdečo) pisno preverjanje znanja.* 

 Za ponovitev si oglej naslednja posnetka: 

- Mesto in vas - https://www.youtube.com/watch?v=khLyAWMxPDY  

- Kmetija v letnih časih - https://www.youtube.com/watch?v=xfWOQQrRpHA  

* Rešitve 

za pisno 

preverjanje 

znanja 

najdeš na 

spletni 

strani šole. 

 

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

LUM  

(2 uri) 

 

KOŠARA S HRANO 

 Na list (sredinska stran iz zvezka, ovitek starega zvezka) naredi/nariši košaro. Košaro 

lahko narediš iz blaga, lahko jo narišeš in pobarvaš. 

 Iz reklam izreži sadje, zelenjavo, meso  tisto, kar lahko pridela kmet na kmetiji. 

 Nalepi izrezano sadje, zelenjavo na list s košaro oz. tako kot da je ta hrana v košari. 

 V petek, 26. 11. 2021, boš prinesel/a ta izdelek v šolo. 

/ 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želim. 

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