
Smo kot bratje, smo kot sestre, 
smo si res prijatelji. 
Včasih mrzli, včasih topli, 
z meseci sledimo si. 
Pomlad, poletje, jesen, zima, 
vsako leto isti čas. 
Pravijo nam štirje časi, 
mi smo torej __________. 

 

Če pogledaš v koledar, 

12 juh je tam. 

Če pogledaš v nebo, 

tam je le en sam. 

Zemljico žejno zaliva, 

strehe in ceste 

pomiva. Žaba veselo 

kriči: Oj, le še padaj, 

tri dni! 

POZOR!!!! Bodi natančen/na pri risanju. Nariši tako, kot si prebral in ne kar po svoje! 
 

ČETRTEK, 7. 5. 2020  

Bližamo se koncu tedna. Današnje naloge so zanimive. Čaka te nekaj utrjevanja, 

nekaj pisanja in nekaj raziskovanja 😊. Verjamem, da ti bo všeč. Ne pozabi pa na 

gibanje, na odmore in na malico 😉.  

SLOVENŠČINA  
 

1. Glasno preberi UGANKE. Najdeš rešitev? 
 

 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
                                                

 
 
                      
 
 
                                  

Rešitve: letni čas, dež, mesec , pomlad. 
 

2. Si kdaj že sestavil kakšno uganko?   
3. Odpri DZ str. 60. Najprej reši 1. nalogo. Besedilo najprej pozorno preberi. 

 
 
 
 

4. Nadaljuj z nalogami v DZ. Reši vse naloge na str. 60. Potrudi se pri 4. nalogi in v zvezek 
zaporedja napiši lepopisno. Uporabljaj barve za naslove: MESECI V LETU (jih napišeš z 
nalivnikom), DNEVI V TEDNU (jih napišeš z nalivnikom), LETNI ČASI (jih napišeš z nalivnikom). 
 

MATEMATIKA  

 
1. Današnja ura matematike je namenjena utrjevanju. 
2. Poišči Računanje je igra -  2.del . 
3. Reši naloge na strani 28 in 50.  Nič hudega, če imaš kakšno nalogo na tej strani že rešeno. 

Lahko za vajo REŠIŠ še naloge v RJI, 2. del, str. 18 in 19 - utrjevanje 
Pošiljam ti še povezavo na naloge RJI, ki smo jih navadno dobili v šoli. Naloge niso obvezne. Reši jih po 
želji in kupon pošlji  na njihov email.  

http://www.antus.si/pdf/casopis3razred.pdf 

Stalila sneg v potoke 

žuboreče, posula s 

cvetjem travnike je 

speče. 

http://www.antus.si/pdf/casopis3razred.pdf


SPOZNAVANJE OKOLJA 

1. Ali imate doma kakšnega hišnega ljubljenčka? Si mogoče kakšnega želiš? 

HIŠNI LJUBLJENČKI so živali, ki jih povabimo v svoj dom. Živijo z nami, se z 

nami igrajo, včasih uidejo in tudi kaj ušpičijo. Za hišne ljubljenčke moramo 

skrbeti. Dajemo jim hrano,  uredimo prenočišče in čistimo iztrebke. 

2. Imate v hiši še kakšno žival, ki je niste povabili? 

Mnoge živali pridejo v bližino naših bivališč ali v naše domove nepovabljene. Naselijo se 
tam, kjer najdejo hrano in zavetje. 
O teh živalih si preberi v učbeniku za spoznavanje okolja na str.  76 in 77. 
 

3. So te živali tudi hišni ljubljenčki? Kako se odzoveš, ko vidiš v sobi pajka? Kaj pa, ko okrog tebe 
brenči muha ali komar?  Kaj pa ko vidiš mravljo? 

4. Poglej si spodnji dve sliki in primerjaj med seboj mravljo in pajka. 
 
 
 
 
 
 
 
                   Mravlja ima 6 nog (3 pare).                               Pajek ima 8 nog (4 pare). 
                   Telo je sestavljeno iz več kot 2 delov.             Telo je sestavljeno iz 2 delov. 
                   Tipalke so na glavi.                                              Tipalke so na glavi. 
 

5. Lahko postaneš detektiv in raziščeš pajkove mreže in privabiš mravlje s sladko vodo. 
 

Opazovanje pajkove  mreže 
Različne vrste pajkov delajo različne oblike mrež. Poskušaj najti več mrež in si jih dobro 
oglej (na koliko točkah je pritrjena).  
Past za mravlje 
Če imamo v ob hiši ali v hiši mravlje, jih lahko privabimo s sladko vodo. Na krožnik damo 
vodo, v kateri smo raztopili žličko sladkorja. Krožniček postavimo na mesto, kjer smo videli 
mravlje. Naslednji dan pogledamo, ali so se ujele. Opazujemo, od kod so prišle, kam gredo? 
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6. Z rednim čiščenjem stanovanja in včasih tudi z različnimi škropivi, zatiramo nepovabljene živali 
v stanovanju. Vendar POZOR!!!! 

Nevarne snovi, ki jih uporabljamo, so posebej označene. 
 

Nekatere oznake za NEVARNE SNOVI ŽE POZNAŠ: Danes jih bomo ponovili. 
 
 
 

Mene vsak 

dan peljejo 

na sprehod. 

Ej, pajek, a sva 

midva tudi hišna 

ljubljenčka? 

Nisem prepričan. V 

sobi, kjer prebivam, 

mama vedno vpije, 

ko me zagleda. 

Ta 

naloga ni 

obvezna. 



 

 

 

 

 

 

 

7. Odpri zvezek za OKOLJE in napiši naslov V HIŠI ter današnji datum. 

 

Preriši znake za nevarne odpadke. Pod njimi zapiši, kaj pomenijo. 

 

Nato napiši še sledeče besedilo: 

 Z rednim čiščenjem stanovanja in včasih tudi z različnimi škropivi, zatiramo nepovabljene živali 
v stanovanju. Nevarne snovi, ki jih uporabljamo, so posebej označene.  Pri uporabi moramo 
biti zelo pazljivi. 

 Živali, za katere skrbimo, jih hranimo, negujemo, čistimo in se z njimi igramo, so HIŠNI 
LJUBLJENČKI. To so psi, mačke, ptice, , hrčki in tudi druge živali. 

 Poznamo tudi živali, ki se naselijo v hiši zato, kjer tam najdejo hrano in niso hišni ljubljenčki. 

Navadno jih ljudje ne marajo in se jih hočejo znebiti. To so pajki, muhe, komarji, hrošči, molji, 

mokrice, miši. 

 

8. Preriši mravljo in pajka ter prepiši povedi, ki so napisane pod sličico. 

9. Za konec si oglej plakat o NEVARNIH ODPADKIH, ki sem ti ga poslala v priponki. 

 

 

Ne pozabi na angleščino! 


