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UČNO GRADIVO ZA DELO OD DOMA 

Petek, 15.10. 2021 - učna snov- 3. Razred 

Dobro jutro. In pred nami je petek. Tako kot v šoli, te tudi sedaj čaka 20 

minut tihega branja tvoje trenutne knjigice. Seveda lahko bereš tudi dlje 

časa.  

 

 

SLOVENŠČINA  

Pred teboj je besedilo, ki ga boš zapisal oz prepisal v zvezek za slj s 

pisanimi črkami. Besedilo ima polno napak. Potrebno je popraviti velike 

začetnice. Saj veš, z veliko začetnico pišemo začetek povedi, kot tudi 

imena oseb, živali, krajev, držav, … 

Pazi da je zapis estetski in čitljiv. Potrudi se.  

 

Na počitnicah 

letos sem preživela poletne počitnice na morju v ankaranu in pri babici angelci 

na deželi. 

Najprej smo se z mamico  Mijo, očkom borisom  in bratom markom odpravili na 

morje. Peljali smo se skozi ljubljano proti kopru. Ustavili smo se v Ankaranu, 

kjer smo preživeli deset čudovitih dni. Naša slovenija je res čudovita dežela. 

Veliko sem plavala in se potapljala. Zelo rada opazujem morsko dno in živali, ki 

živijo v morju. Spoznala sem prijateljico sašo, ki je iz maribora.  Ob večerih smo 

se skupaj igrali družabne igre in se sprehajali ob morju. Iz morja smo se 

odpravili še do babi. Tam sem preživela še lepih 5 dni. bilo je super.  

 

MATEMATIKA 

Čakajo te sončki.  
Matematiko odpri na strani 45, 46 in reši nalogice, ki te že veselo čakajo.  
Dobro  in natančno preberi navodila, da boš vedel, kaj naloga želi od 
tebe.  
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SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
Veliko smo se pogovarjali in se naučili o prevoznih sredstvih. Danes je 
tvoja naloga, da eno prevozno sredstvo narediš. Pred teboj je predloga 
za raketo ali pa letalo.  
Izberi si enega in se loti dela. Če želiš, lahko izdelaš tudi kaj svojega.  
 

LETALO 
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Tako, za danes si končal. Vidimo se v ponedeljek v šoli, jupiiii. 


