
SREDA, 6. 5. 2020 

MATEMATIKA 

1. Ponovimo: ODŠTEVAMO  STOTICE.  

   

                         9 S       -          3 S          =      6 S 

                         900         -      300           =      600 

Ustno odštej naslednje račune:   

800 - 700 =___        600 - 400 = ___       700 - 300 = ___     900 - 500 = ___ 

800 - 200 - 300 = ___      600 - 500 - 100 = ___   1000 - 300 - 500 - 100 = ___   

2. Danes bomo odštevali desetična števila. V zvezek napiši naslov                 

ODŠTEVAMO DESETICE.  

 Napiši račune. Denarja ti ni potrebno risati. Ne pozabi zraven napisati €. 

 Primeri: 580 € - 20 € = 560 €        790 € - 20 € - 30 € = 740 € 

 

     

 

 

 

Račun: 
630 € – 10 € = 620 € 

Račun:  
__________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Račun: Račun:  
 



 

 

      

 

 

 

 
 

Račun: 
______________________ 

Račun:  
__________________________  
 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 
 

Račun: 
______________________ 

Račun:  
__________________________  
 

 

 

3. V DZ reši stran 59.  

*DODATNA NALOGA: 

Zapiši v zvezek ali rešuj ustno. 

980 - 30 - ___ = 910             ___ - 20 - 10 - 40 = 300 

790 - ___ - 10 = 720             670 - 30 -___ - ___ = 610 

 

 

 

 



ANGLEŠČINA – 3. RAZRED 

POKLICI 

Dragi učenec, draga učenka! 

Danes boš utrjeval poklice, ki si se jih naučil. 😊 

1. Igra pantomima. 

Na lističe sam napiši besede za poklice. Lističe nato zloži in daj v vrečko. Povabi k igri brate, 

sestre, mamico, očka … izmenično vlecite lističe iz vrečke in z gibi ponazorite poklic ter ga 

ugovorite.  

 

2. Zdaj pa po zvezku ponovi ustanove, ki smo se jih učili v šoli.  

Pomisli, kje delajo ljudje s temi poklici.  

 Spodnjo tabelico natisni, izreži vse besede in jih postavi v pravi vrstni red, tako da boš dobil 

pravilne povedi.  Nato vse besede prilepi pod naslov JOBS. Če nimaš možnosti natisniti besed, 

jih samo prepiši v pravem vrstnem redu. 😊 

 

PRVI PRIMER JE ŽE REŠEN (Kmet dela na kmetiji.): A FARMER     WORKS    AT     A FARM.   

 

WORKS IN A TEACHER A HOSPITAL. 

WORKS IN A NURSE A HOSPITAL. 

WORKS IN A DOCTOR A POLICE STATION. 

WORKS IN A POLICE OFFICER A SCHOOL. 

WORKS IN A FIRE FIGHTER A FARM. 

WORKS IN A WAITER A RESTAURANT. 

WORKS AT A COOK A FIRE STATION. 

WORKS IN A FARMER A RESTAURANT. 

 

3. Na spodnji povezavi poslušaj angleško pesmico  

JOB SONG FOR KIDS: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c 

 

Si spoznal še kakšen nov poklic, ki  ti je všeč? Napiši besedo zanj in 

doriši sličico v zvezek. 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c


ŠPORT 

Naredi 10 razteznih in 5 krepilnih gimnastičnih vaj:  

1. Kroženje v vratu.  

2. Kroženje z rokami z vzponom na prste.  

3. Z rokami za tilnikom zakloni glavo, komolce potiskaj nazaj.  

4. Odkloni trupa levo in desno z rokami v vzročenju (roke so nad glavo).  

5. Predklon z usločenim hrbtom.  

6. Kroženje s trupom v razkoračni stoji.  

7. Kroženje z boki.  

8. Kroženje s koleni.  

9. Izpadni korak vstran (levo in desno).  

10. Izpadni korak naprej in nazaj. 

1. Sklece (10 x) 

 

2. Trebušnjaki (10 x) 

 

3. Hrbtnjaki (10 x) 

 

4. Počepi (10 x) 

 

5. Deska oz. »plank« (20 sek) 

 



Na spodnji povezavi si oglej video, s pomočjo katerega boš osvojil/a osnove skakanja na 

gumitvistu. Za nalogo potrebuješ kakršnokoli elastiko, dolžine od 2 do 3 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2ro2xX21eA 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Še vedno se pogovarjamo o olimpijskih igrah. Predstavljaj si, da si ti na teh 

igrah.  

 Na strani 49 pri 8. nalogi napiši razglednico.  

Se še spomniš, katere dele mora vsebovati razglednica?  Če si pozabil/a, si jo 

oglej v DZ na strani 33. 

 Pri 9. nalogi napiši čestitko.  

Kadar pišemo čestitko, moramo paziti na obliko, pisavo in ustrezne podatke. 

Napisati moramo kraj in datum pisanja čestitke, komu je namenjena, zakaj 

čestitamo in na koncu se še podpišemo. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Tudi danes se še pogovarjamo o praznikih. Pregledali bomo vse državne 

praznike.  

  1. januar je NOVO LETO. 

 

8. februar je PREŠERNOV DAN. Na ta dan praznujemo kulturni 

praznik. 

VELIKA NOČ je praznik, ko se kristjani spominjajo Kristusovega   

vstajenja. 

27. april je DAN UPORA PROTI OKUPATORJU. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a2ro2xX21eA


  1.maj je PRAZNIK DELA. 

 

25. junij je DAN DRŽAVNOSTI. Spomnimo se, da je Slovenija leta 

1991 postala samostojna država. 

15. avgust je MARIJINO VNEBOVZETJE ali VELIKI ŠMAREN. 

 

31. oktober je DAN REFORMACIJE. V obdobju reformacije smo 

Slovenci dobili prve tiskane knjige. 

 

 

1. november je DAN SPOMINA NA MRTVE. Takrat odidemo na 

pokopališča in obiščemo grobove svojih sorodnikov. 

 

 25. december je BOŽIČ. 

26. december je DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI. 

Leta 1990 je bil na ta dan razglašen rezultat glasovanja, da želimo živeti v 

samostojni Sloveniji. 

 

V zvezek napiši naslov PRAZNIKI in prepiši vse praznike. Poleg lahko še kaj 

narišeš ali nalepiš. 

 

 


