
Pozdravljen/a  moja/a tretješolec/ka! 

Prvi teden našega pouka na daljavo se počasi pomika proti koncu, čakata nas še danes 

in jutri.  Vesela sem, da mi s pomočjo staršem sporočate o vašem delu in kako lepo 

vam uspeva.   

Danes vas čaka SLO, MAT, SPO 

Pa gremo počasi na delo.   

 

SLO: v zvezek za slovenščino zapiši poljubno VABILO in ČESTITKO.  

Pomembno je, da zapišeš vse dele besedila (kraj in datum, nagovor,…). V pomoč ti 

je lahko primer v DZ str. 24 in 26 ali pa vabilo in čestitka, ki smo ju zapisali v 

zvezek.  

 

MAT 2 uri: Tudi tokrat bomo ponavljali poštevanko in deljenje. Besedilne naloge 

prepiši v zvezek za matematiko in jih reši. Pri reševanju ne pozabi na postopek 

reševanje besedilnih nalog.  

1. Oče je star 40 let. Ana je štirikrat mlajša od njega.  Koliko je stara Ana? 

 R: 

 O: 

2. 45 cm traku razrežemo na 9 enakih delov.  Koliko centimetrov meri en del      

traku? 

 R: 

 O: 

3. Pia ima 7 bonbonov, Jure pa jih ima osemkrat toliko. Koliko bonbonov ima Jure? 

 R: 

 O: 

4. V vreči je 27 kroglic. Pravično jih razdeli med 9 otrok.   Koliko kroglic dobi 

vsak? 

 R: 

 O: 



5. Na vrtu je v 9 vrstah posajenih 63 tulipanov. Koliko tulipanov je v eni vrsti? 

 R: 

 O: 

 

6. Marko je zmnožil dve števili in dobil 36. Kateri števili bi lahko zmnožil? Poišči več 

rešitev. 

 R:  

 O: 

 

Sedaj pa lahko poštevanko vadiš na spodnji povezavi: VAJE POŠTEVANKE 

 

SPO: Tudi pri SPO bomo danes ponavljali.  

Uro ponovi s pomočjo ure, ki smo jo izdelali v šoli.  Kazalce na tvoji uri nastavi na 

spodaj napisane čase.  

7:30,  12:45,  13:30,  22:40, 8:20,  9:30,   

24:00, 18:15,  17:50,  12:30,  5.10,  22.00. 

Pri nastavljanju kazalcev prosi nekoga starejši, da ti preveri, če je čas pravilno 

nastavljen. Ko končaš pa utrjuj določanje časa še na spletu.   

Vaje za ponavljanje in utrjevanje SPO:  PONAVLJANJE URE 

 

Lep preostanek dneva , jutri pa spet nadaljujemo.   

OSTANI ZDRAV/A! 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_2.html

