
3. razred 

Pozdravljeni starši, pozdravljeni učenci! 

Pošiljam naloge za ta teden: 

- V DZ na str. 34 si oglejte živali in njihove sledi. Primer za kačo je rešen. 

This is a snake. It can swim. It can't sing. 

Reši še 3 primere. V prvo vrstico napiši, za katero žival gre. V drugo 

vrstico kaj ona lahko (It can…), v tretjo pa kaj ne more (It can't…). 

- Izberi si 3 živali. Na takšen način kot je opisano v DZ, opiši 3 živali v 

zvezek. Vsako poimenuj (This is a …). Nato za vsako napiši, kaj lahko (It 

can …) in kaj ne more (It can't …). 

- DZ str. 35: Za vsako sličico obkroži pravilno besedo, nato jo napiši na 

črto. Spodaj pa narediš kljukice k aktivnostim, ki jih imaš rad, v okvirček 

nariši in napiši najljubšo besedo (izberi 1 izmed teh, ki si se jih naučil od 

kar si doma). 

 

- Ponovi letne čase (Seasons). SPRING (pomlad), SUMMER (poletje), 

AUTUMN (jesen), WINTER (zima). 

 

- Poslušaj pesmico. (fall=jesen) https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 

- V zvezek napiši naslov: SEASONS (letni časi). Nariši velik krog in ga 

razdeli na 4 dele (4 letni časi) ali eno stran razdeli na 4 prostorčke (čez 

sredino 1 navpično črto in 1 vodoravno črto). V posamezen prostorček 

napiši naslove: SPRING (pomlad), SUMMER (poletje), AUTUMN 

(jesen), WINTER (zima). Za vsakega nariši, kar je značilno.  

 

- DZ str. 33: Oglej si sličice miške. Na vsaki sličici je prikazan 1 letni čas.  

1 The mouse wakes up in spring. (miš se zbudi spomladi) 

2 It has babies in summer. (mladičke ima poleti) 

3 It makes a nest in autumn. (gnezdo naredi jeseni) 

4 It sleeps in winter. (spi pozimi) 

Oštevilči sličice in na črte napiši letne čase. 

 

Spodaj nariši sebe in tvoj najljubši letni čas. Na črto napiši, kater je tvoj 

najljubši letni čas. (My favourite season is __________.) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY


V kolikor imate kakšno vprašanje ali dilemo, sem vam na voljo na 

alenka.petek@guest.arnes.si 

 

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi! 

Alenka Petek 

 

mailto:alenka.petek@guest.arnes.si

