
Navodilo za ponedeljek, 4. maj 2020 

Pozdravljeni! 

Zagotovo ste polni novih moči, navdihov in dobre volje za nadaljnje izobraževanje. 

Danes bo na urniku slovenščina, matematika in šport. 

SLOVENŠČINA 

ZDRAVILNE RASTLINE – branje in razčlenjevanje krajših neumetnostnih besedil       
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Ali poznate katero izmed rastlin na fotografiji? Kje ste jo videli? Kdo vam jo je predstavil? Za 

kaj se uporablja?     

 

 

 

 



• SDZ 2, str. 60, 61 
Pred branjem 

 V samostojnem delovnem zvezku so predstavljene tri zdravilne rastline, ki jih prav gotovo 

poznate, ali pa ste že slišali zanje. 

V kazalu poiščete naslov Zdravilne rastline. 

Oglejte si fotografije in preberite podnaslove.  

Ali razumete besede, npr. sirup, bolečina, zdravilna rastlina, težava, cvetni košek, platnena vrečka, 

ustna votlina, žrelo, grgrati, bronhiji, obkladek, nervoza, bronhitis, krči, čajna mešanica … 

Za razlago katere od njih, prosi koga od odraslih. 

Opazili ste, da so ob besedilih znaki: utež, zvezda, pero – naj vam bo izziv, da se potrudite 

prebrati vsa besedila, izberite pa si, s katerim boste pričeli. 

 Pomembno je, da čim več urite tehniko branja, saj mora biti branje ob koncu 

tretjega razreda tekoče, s poudarki, z upoštevanjem ločil in mora privabiti poslušalce 

k poslušanju. 

Sedaj verjetno bolj spremljate filme na televiziji in veste, kako dobrodošlo je, če zmorete 

slediti podnapisom. 

 

Branje 

Dvakrat ali večkrat preberite vsako besedilo.  

Po branju – osmišljanje prebranega. 

Pisno odgovori v celih povedih za eno izmed rastlin. 

Kamilica 

Kdaj cveti kamilica? 

Katere dele rastline (kamilice) nabiramo? Ali lahko cvetne koške nabiramo ob deževnem 

vremenu? Kje sušimo cvetove? Kje hranimo posušene cvetove? 

Kaj skuhamo iz kamilic? Kdaj ga pijemo? Kdaj grgramo kamilični čaj? Kdaj ga 

vdihavamo? 

Kaj poleg čaja še pripravljamo iz kamilic? Kaj zdravimo s kamiličnimi obkladki in 

kopelmi? 

 

Črni bezeg 

Kdaj nabiramo cvetove črnega bezga? Kakšno mora biti vreme, ko nabiramo cvetove? Kje 

jih sušimo? Ali lahko damo posušene cvetove v polivinilasto vrečko? Kaj misliš, zakaj ne? 

Kje hranimo vrečke s posušenimi cvetovi?  



Kaj skuhamo iz bezga? Pri katerih obolenjih pijemo bezgov čaj? Katere snovi se izločajo 

iz telesa, ko se potimo? 

 

Lipa 

Kdaj cveti lipa? Kdaj nabiramo njene cvetove? Kje sušimo cvetove? Kje jih hranimo? 

Kaj kuhamo iz lipovega cvetja? Kaj blaži lipov čaj? Kaj pospešuje? 

Katere težave pomaga odpravljati lipov čaj? 

- Glasno preberite recept za čaj iz čajne mešanice kamilice, lipe in črnega bezga. 

Kaj povzroča čaj iz mešanice cvetov kamilice, lipe in črnega bezga? Ali čajna mešanica 

vsebuje enako količino posamezne zdravilne rastline? Katere je najmanj? Kako pripravimo 

čaj iz čajne mešanice? Koliko časa naj stoji? 

Kako imenujemo besedilo, ki ste ga brali? 

Razmisli. 

Kje najdemo zdravilne rastline? Ste že nabirali zdravilne rastline? Pripovedujte.  

Za kaj jih nabiramo? Kaj si lajšamo s čaji in sirupi, ki jih naredimo iz zdravilnih rastlin?  

Kje lahko kupite zdravilne rastline? Katera od predstavljenih zdravilnih rastlin je drevo,  

katera grm in katera cvetlica? 

• SDZ 2, str. 61 

1. naloga  

Preberite navodilo. 

Rešite nalogo. 

Preverite, če ste vse besede pravilno in estetsko zapisali.  

Prosi, da tvoje delo vrednotijo starši – zapisano in kako dobro si bral. 

Poročaj tudi razredničarki preko elektronske pošte. 

Dodatno delo 

Pozanimaj se, če imate v domačem vrtu, na balkonu, v lončku, katero začimbno 

rastlino: timijan, origano, baziliko, šetraj, majaron, rožmarin…, ki izboljšajo okus 

jedem in pomagajo pri boljši prebavi, torej imajo tudi zdravilne učinke. 

Nariši jo, opiši in zapiši, kako jo uporabljate. Poročaj o tem razredničarki. 

 

 

 

 



MATEMATIKA- PRIŠTEVAM DESETICE 

V MAT zvezek zapiši naslov in datum ter prepiši spodnje naloge. 

Na parkirišču je bilo parkiranih 200 avtomobilov. Pripelje še 10 avtomobilov. Koliko 

avtomobilov je na parkirišču? 

R: 200 + 10 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.         ⎜ 

Račun izračunaj in zapiši odgovor. 

 
Na parkirišču je 210 avtomobilov. Pripelje še 40 avtomobilov. Koliko avtomobilov je 

na parkirišču? 

R: 210 + 40 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.        ⎜     ⎜⎜⎜⎜ 

Račun izračunaj in zapiši odgovor. 

 
V hranilniku imam 120€. Dodam še 30€. Koliko denarja imam sedaj?  

 R: 120€+30€ =__€ 

Račun izračunaj in zapiši odgovor. 

 
Kaj si ugotovil, ko si računal ?  

Sešteval si samo desetice, stotice se ne spremenijo. 
 

Izračunaj še: 

310+40= 

620+50=  

160+30=  

750+20= 

SDZ 3, str. 36 
Naloga na modri podlagi 

Oglej si slikovni prikaz in račun pod njim. 

Zakaj so v  računu desetice in enice poudarjene. (ker sešteješ samo desetice, stotice se ne 

spremenijo). 

1., 2., 3. in 4. naloga 

 

• SDZ 3, str. 37 
Naloga na modri podlagi 

Oglej si slikovni prikaz in račun pod njim. 

Zakaj so v  računu desetice in enice poudarjene. (Pri računanju bodi pozoren samo na 

desetice in enice, stotice pa se ne spremenijo.) 

5., 6. in 7. naloga – reši samostojno 

 

ŠPORT: Spretnosti z žogo na igriču (met v cilj, vodenje, met na koš, vodenje z nogo…) 


