
DOBRODOŠLI!

TO JE DOMAČA STRAN AKTIVA 

TRETJIH RAZREDOV

ŠOLSKO LETO 2022/2023



UČITELJICE

MATIČNA ŠOLA

• 3. A Tjaša Sajovic 

• 3. B Adrijana Peterlin

KOKRICA 

• 3. C Alenka Stegnar 

• 3. Č Nina Erzin



SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 3. 
RAZRED 

šolsko leto 2022/23

Berilo v učbeniškem skladu
V. Medved Udovič, J. Ciber Gruden, T. Jamnik: Berilo 3, Kdo bo z nami  šel v gozdiček? 

(MKZ)

Delovni zvezki (učenci dobijo v šoli)

Več avtorjev: LILI IN BINE:NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino 

s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, EAN:978961292077 

Več avtorjev: LILI IN BINE:NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za 

matematiko, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612920760



SEZNAM POTREBŠČIN IN 
ZVEZKOV
• 1 velik črtasti zvezek TAKO LAHKO (11 mm)
• 1 velik karo (1x1 cm) zvezek A4 npr. TAKO LAHKO
• 1 velik črtasti zvezek s pomožno črto – TAKO LAHKO

• 1 velik črtasti zvezek A4 za angleščino 
• mapa A4 z elastiko
• ravnilo s šablonami (malo)

• lepilo v stiku za papir, škarje
• nalivno pero, vložki za nalivno pero, brisalec črnila, radirka, šilček
• 2 HB svinčnika

• suhe barvice, flomastri, peresnica
• voščene  barvice (vodoodporne)
• tempera barvice

• tempera barvice velike (42 ml): rumena (št. 200), magenta rdeča (št. 403),
cian modra (št. 703) in bela (št. 110)

• lonček za vodo, paleta za mešanje barv
• čopiči (6, 10 in 14 mm)

• kolaž papir A4 
• copati
• športna oprema

• zaščitna majica za likovno umetnost, škatla npr. od čevljev



ŠOLA V NARAVI
Kraj: Osilnica

Čas: 

19. 9. 2022 – 23. 9. 2022 (3. A, 3. B)

26. 9. 2022 – 30. 9. 2022 (3. C,      
3.Č)



DNEVI DEJAVNOSTI

ŠPORTNI DNEVI
• Plezanje

• Planinski pohod

• Športne igre na stadionu 

• Zimski športni dan

• Tek na 60 m in 600 m

NARAVOSLOVNI DNEVI
• Slovenski tradicionalni zajtrk

• Gozd 

• Viteška šola 

KULTURNI DNEVI
• Filmska predstava 

• Lutkovna predstava

• Baletna predstava

• Dežela Petra Klepca (na taboru)

TEHNIŠKI DNEVI
• Zbiralna akcija papirja, čistilna 

akcija

• Novoletna delavnica (izdelki za 
bazar)

• Mini robotika

EKSKURZIJA
• Vrba (rojstna hiša Franceta 

Prešerna)



Standardi znanja

Slovenščina

Učenka/učenec
• obvlada temeljna načela pogovarjanja,
• govorno nastopi tvori smiselno, povezano in zaokroženo besedilo,

• pozorno posluša ter glasno in tiho bere razna neumetnostna besedila
• v besedilih prepozna namen in temo, bistvene podatke in razmerja med njimi,
• napiše krajše neumetnostno besedilo in obvlada osnovna pravopisna pravila,

• loči domišljijski svet od realnega in umetnostno besedilo od neumetnostnega,
• prepozna glavne in stranske književne osebe in se identificira z eno od književnih 

oseb,
• Posluša, bere in razume umetnostna besedila,

• prepozna in doživi pravljico in realistično pripoved,
• zaznava in doživlja zvočnost pesmi,
• spozna prvine in značilnosti posameznega medija, pozna razlike med risanko in 

filmom.



Standardi znanja

Matematika

Učenka/učenec

• loči med geometrijskim telesom, likom in črto,

• prepozna simetrijo,

• Oceni, primerja, meri in računa z enoimenskimi merskimi enotami; zapiše 
meritev z merskim številom in enoto,

• šteje in uredi po velikosti naravna števila do 1000,

• sešteva in odšteva naravna števila do 100 s prehodom,

• sešteva in odšteva naravna števila do 1000 (najpreprostejše primere brez 
prehoda) ,

• usvoji poštevanko v obsegu do 10 x 10 in uporablja količnike,

• prepozna dele celote,

• pri reševanju problemov uporablja računske operacije,

• podatke zbere in predstavi s preglednico, s figurnim prikazom in prikazom s 
stolpci.



Standardi znanja

Likovna umetnost

Učenka/učenec 

• opazuje in prepozna likovne elemente na 
predmetih in pojavih,

• razlikuje pojme risba, slika, kip in grafika,

• se neposredno in sproščeno likovno izrazi,

• pri upodobitvi motiva izkaže likovno 
domišljijo, spomin in predstave,

• prepozna posebnosti osnovnih risarskih, 
slikarskih in kiparskih materialov,

• si krepi spretnost in občutek za uporabo 
različnih likovnih materialov in orodij,

• v umetniških delih in izdelkih učencev 
prepozna osnovna izrazna sredstva,

• po oblikovanih merilih pojasni pravilnost 
izvedene likovne naloge.

Glasbena umetnost

Učenka/učenec 

izvaja načrtovan izbor pesmi in instrumentalnih 
vsebin,

pri petju in igranju upošteva temeljno tehniko in 
prvine estetskega oblikovanja,

ustvarja in izvaja spremljave za pesmi, besedila 
in lastne zvočne vsebine,

pozorno posluša krajše skladbe in sledi 
glasbenemu sporedu,

prepoznava načrtovan izbor skladb,

ustvarjalno izraža glasbena doživetja in 
predstave,

zaznava ter razlikuje temeljna sredstva 
glasbenega jezika in lastnosti tona,

se orientira v slikovnih glasbenih zapisih,

razume in uporablja načrtovan glasbeni 
besednjak,

stopnjuje kakovost glasbenega posluha in 
spomina.



Standardi znanja

Šport

Učenka/ učenec
• sproščeno in skladno z navodili izvaja naravne 

oblike gibanja v različnih pogojih,
• neprekinjeno teče, do šest minut, pozna elemente 

visokega štarta,
• skače v daljino z mesta in s kratkim zaletom z 

enonožnim odrivom in sonožnim doskokom,
• pravilno izvaja preval naprej in nazaj, hodi po nizki 

gredi, obvlada naskok na skrinjo, 
• prepleza dva metra, sonožno preskoči kolebnico 

osemkrat,
• pozna osnovne korake treh družabnih plesov, 

prepozna pet ljudskih plesov,
• Vodi, meče, podaja, lovi žogo, jo meče v daljino in 

cilj,
• preplava petindvajset metrov,
• pozna pravila varne hoje v gorah,
• ravna z različnimi športnimi pripomočki ter pozna 

postopke merjenja,
• upošteva pravila elementarnih, moštvenih in drugih 

iger.

Spoznavanje okolja

Učenka/ učenec
razlikuje in opiše značilna življenjska okolja v ožji in širši 

okolici,
opiše spremembe v naravi, razlaga in povezuje 

opažanja,
na danem primeru opiše osnovne potrebe živih bitij, 

njihove začetke, razvoj in smrt,
se zaveda pomembnosti ohranjanja naravnega okolja,
opiše skrb za svoje zdravje in ve, da nekatere bolezni 

preprečujemo s cepljenjem,
opiše lastnosti in spremembe snovi, vremena, gibanja 

ter zvoka,
pozna delo svojih staršev in opiše druge pogoste poklice,
razlikuje naselja in pozna ustanove in dejavnosti v kraju,
Ve, da je Slovenija država in pozna njene simbole ter 

pomembne praznike,
pozna slovensko denarno enoto in ve, da obstajajo tudi 

druge,
zna skicirati in izdelati preproste izdelke,
naredi in uporabi preglednico ter podatke prikaže s 

stolpci,
uporablja uro, pozna smeri neba in se orientira.


