
TOREK, 12. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Šopek  

 Preberi prvo besedilo:  

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po 

travniku. Odločili smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške 

cvetlice. Vsak si je izbral svojo travniško cvetlico in si jo pozorno 

ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in poimenoval. Podrobno 

smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in prašnike. 

Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim daljša 

stebelca. Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo 

cvetlico. Nato smo iz cvetlic oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili 

cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih narahlo povezali z rafijo. 

Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z okrasnim trakom. 

Šopek smo odnesli kuharici za rojstni dan. Bila je zelo presenečena.   

 

 Preberi drugo besedilo (drugačen konec):  

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po 

travniku. Odločili smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške 

cvetlice. Vsak si je izbral svojo travniško cvetlico in si jo pozorno 

ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in poimenoval. Podrobno 

smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in prašnike. 

Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim daljša 

stebelca. Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo 

cvetlico. Nato smo iz cvetlic oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili 

cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih narahlo povezali z rafijo. 

Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z okrasnim trakom. 



Šopek je Maja odnesla svoji babici v bolnišnico. Priložila je še risbico, 

ki jo je narisala in na katero smo se podpisali vsi učenci našega 

razreda.   

  

 Reši str. 70 v DZ. 2. in 3. nalogo rešuj v zvezek za 

slovenščino. Naslov Šopek. Pazi na pravopis in lepopis. 

 

 

ŠPORT 

Hoja in tek v naravi – vztrajnostni tek 5 minut 

 

- Današnja naloga je, da tečeš neprekinjeno 5 minut in poskušaš 

preteči čim daljšo razdaljo. 

- Če ima kdo v družini uro, ki meri razdaljo, ga prosi, če ti jo 

posodi in si izmeri, kolikšno razdaljo si pretekel-a v 5 minutah. 

- Povadi tudi visoki štart. Najbolje, da se med hojo v naravi 

nekajkrat ustaviš in ga povadiš. Nekoga prosi, da naj ti da znak 

za štart (na mesta – hop), ti pa hitro steči z visokega štarta – 

večkrat ponovi. 

- Klikni na spodnjo povezavo in poglej, kako zgleda visoki štart. 
 

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

 

 

 

 

 

 

visoki štart 
 

 

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


MATEMATIKA 

Števila do 1000 

1. V zvezek za matematiko napiši naslednjo razpredelnico in določi  

predhodnik P, število Š, naslednik N. 

PREDHODNIK 

P 

ŠTEVILO 

Š 

NASLEDNIK 

N 

            499   

 600  

  1000 

 569  

847   

 

2.  

    

 

 

 

3. Uredi in zapiši števila po velikosti od najmanjšega do  

največjega.  

 581,  0,  12,  284,  672,  864,  796,  835,  247,  521,  486,   

726. 

4. Rešuj interaktivne naloge, ki jih najdeš na spodnji povezavi.  

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_1000/gradiva_mat_1000/stevila_1000/index.html 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_1000/gradiva_mat_1000/stevila_1000/index.html

