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14. 5. – Milan Dekleva: SANJE IMAJO KAPE Z RDEČIMI COFI
Motivacija
Odpri zvezek. Pusti 5 vrstic praznik za ime avtorja in naslov besedila.
Napiši prvih pet besed, ki se jih v tem trenutku spomniš.
Besede poveži v poved, ki ni nujno smiselna.
Poved spremeni v pesemsko obliko – zapiši jo v obliki kitice (in verzov), poskusi
skovati tudi kakšno rimo.
Vam je uspelo? Če je, ste napisali poskus t. i. nonsensne pesmi, tj. Pesmi
nesmiselnice.
Nesmiselna (nonsense) litaratura vsebinsko temelji na golem nesmislu, na nelogičnih povezavah
nasprotujočih si trditev (npr. nebo ni modro, je zeleno), delno tudi samo na zvočnih igrah. njen namen
je zbuditi pri bralcu presenečenje in osuplost. Je vedrejšega in zabavnejšega značaja .Npr.
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Napoved besedila in umestitev
Milan Dekleva je slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in publicist; piše za odrasle in mladino.
Otrokom je znan predvsem po dramskih besedilih, kot so Magnetni deček, Igra o strašnem volku,
Totalka odštekan dan in Bučka na Brodwayu.
Spoznali bomo pesem Sanje imajo kape z rdečimi cofi. Objavljena je bila v zbirki Pesmi za lačne
sanjavce, ki velja za vrhunec slovenske mladinske nonsensne poezije.
Branje
Berilo, str. 22, 23
Preberi pesem in poišči (morebitne) besede, ki jih ne razumeš. Na koncu vzami SSKJ (slovar
slovenskega knjižnega jezika), ali ga odpri na spletu in poišči razlago neznanih besed.
Ustno odgovori na vprašanja
Na kaj vse si pomislil med branjem pesmi in po njem?
Napravi miselni vzorec in vanj vključi vse pojme, ki si se jih spomnili ob branju.
Sanje si včasih nadenejo kape z rdečimi cofi. Čemu to naredijo? Kam se takrat odpravijo na obisk?
S čim pesnik primerja sanje, kadar se nam dotaknejo lic? Katera skupna lastnost to primerjavo

omogoča?
Kako se sanje dokončno ogrejejo? Kaj bi to lahko pomenilo?
Kako bi ti naslovil pesem? Izmisli si vsaj dva duhovita naslova.
Glasno branje pesmi
Glasno preberi pesem. Beri razumljivo, upoštevaj končna in ne končna ločila, odmore, hitrost
branja. Pesem poizkusi prebrati čim bolj doživeto.
V zvezek napiši naslov Milan Dekleva
Sanje imajo kape z rdečimi cofi
Nove naloge
Izberi si nalogo in jo opravi.
- Če si sanje za obisk mrzlih krajev nadenejo kape z rdečimi cofi, kaj si nadenejo, kadar se
odpravijo na obisk v tople kraje? S čim se hladijo pred vročino? Spremeni pesem tako, da se sanje
odpravijo na obisk, npr. med galebe in delfine.
- Kako si predstavljaš sanje, napravljene v kape z rdečimi cofi? Nariši jih.
- Pesem spremeni v strip.

14. 5. 2020 – Delimo do 10 000

Ustno deli:
64 : 8, 45 : 5, 36 : 4, 72 : 9, 14 : 2, 21 : 3, 56 : 7, 48 : 6
Odpri DZ str. 60 in reši 1. nalogo.
V zvezek napiši naslov Deljenje z ostankom
Prepiši račun deljenja in poimenuj člene.
20 : 4 = 5
↙
↓
↘
Ponovi postopek deljenja z ostankom na primeru 28 : 5
28 : 5 = 5, ost. je 3, ker je 5 ∙ 5 + 3 = 28
Spomni se, ko smo rekli, da ostanek ne sme biti nikdar večji od delitelja. V tem primeru je
lahko ostanek 0, 1, 2, 3 ali 4 (ker je delitelj 5).
V DZ na str. 60 reši 2. nalogo.
Reši 3. nalogo. Račune rešuj v zvezek in naredi preizkuse!
Preglej rešitve in popravi morebitne napake.

5.r
14. 5. 2020 – Danilo Gorinšek PESEM O SONCU
Motivacija
Odpri zvezek. Pusti 5 vrstic praznik za ime avtorja in naslov besedila.
- To uro oddelaj zunaj na zraku. Če je prehladno, odpri okno in sledi navodilom.
Zapri oči ter poslušaj in ozaveščaj zvoke in vonjave okrog sebe.
- Kar občutiš, samo z različnimi barvami, kot abstraktno risbo prikaži v zvezku (ne
riši ptic, čričkov, avtomobilov..., ampak samo kar občutiš)

Napoved besedila in umestitev
Danilo Gorinšek se je uveljavil kot gledališki igralec in mladinski pesnik. Bil je vsestranski
gledališčnik: igralec, pevec v opereti in operi, režiser, lektor in umetniški vodja. Rad je
igral komedijske vloge, pa tudi kot karakterni igralec se je uvrstil med vodilne člane
mariborske Drame. Pesmi za otroke je začel pisati že leta 1921 in izdal več zbirk. Najbolj
znani sta Maj je, maj in Vrtiljak. Napisal je tudi mladinsko igro Rdeča kapica.

Branje
Berilo, str. 16

Preberi pesem in poišči (morebitne) besede, ki jih ne razumeš. Na koncu vzami SSKJ
(slovar slovenskega knjižnega jezika), ali ga odpri na spletu in poišči razlago neznanih
besed.

Preberi besedilo o avtorju – stran 16
Ustno odgovori na vprašanja v berilu na strani 17

Glasno branje pesmi
Glasno preberi pesem. Beri razumljivo, upoštevaj končna in ne končna ločila, odmore,
hitrost branja. Pesem poizkusi prebrati čim bolj doživeto.

V zvezek napiši naslov Danilo Gorišek
Pesem o soncu
Nove naloge
Izberi si nalogo in jo opravi.

- Ilustriraj kitice (B str. 17).
- Zapiši svojo pesem z naslovom Pesem o morju.

9. 4. 2020:

Uvod v tekstil

I. UVOD
https://www.google.com/search?q=tekstil&client=firefoxb&sxsrf=ALeKk00faqnwozmPGfMe_U7ToBv8ZQq_A:1589311570526&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzsuT8hq_pAhV
R-6QKHSlbAnYQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1024&bih=644

Oglej si fotografije in poizkusi z eno besedo povedati, kaj je na njih.

II. GLAVNI DEL:
1.korak: Ustno odgovori, za kaj vse uporabljamo tekstil?

2.korak: S prilogo ZGODOVINSKI ČASOVNI TRAK OBLAČENJA ob slikah poizkusi
določiti, kako so se oblačili nekoč, prepoznti določene materiale, ki so živalskega ali
rastlinskega izvora? Pomagaš si lahko z učbenikom na strani 51.

3. korak: Dobro razmisli in zapiši čim več izdelkov, ki jih poznaš in so iz tekstila. V
zvezek napiši naslov Tekstil . Sestavi in zapiši svoj seznam poznanih tekstilnih
izdelkov v zvezek.

III. ZAKLJUČEK:
Preglej in popravi preverjanje znanja iz poglavja potrošništvo.
Glej prilogo

ZGODOVINSKI ČASOVNI TRAK OBLAČENJA

Pregled zgodovinskih obdobij
kamena doba: 500.000 - 3500 pr.n.š.

bronasta doba: 3500 - 1200 pr.n.š.

železna doba: 1200 - 700 pr.n.š.

klasična antika: 700 pr.n.š. - 476 n.š.

srednji vek: 476 - 1492

Poročna oblačila s celjskega gradu

novi vek: 1492 - 1918
zgodnji novi vek: 1500 - 1750

visoki novi vek: 1750 - 1850

pozni novi vek: 1850 - 1918

sodobnost: 1918 - danes
svet med obema vojnama: 1918 - 1939

druga svetovna vojna: 1939 - 1945

hladna vojna: 1945 - 1990

polpretekla zgodovina: 1990 - danes

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ POGALVJA POTROŠNIŠTVO

1. Str. 46 – 2. odstavek + sličica poleg.
2. 1. Na začetku meseca sestavimo finančni načrt. 2. Seštejemo prihodke, odštejemo nujne odhodke
(položnice za ogrevanje, zavarovanja...) ter 3. izračunamo, koliko denarja lahko porabimo za ostale stvari
(želje).
Vprašanje ste lahko razumeli tudi na drugačen način in ni nujno, da ste razmišljali napačno...
3. Str. 48 – 5. odstavek.
4. Str. 48 – 3. odstavek.
5. Str. 48 – 4. odstavek.
6. Radio, televizija, internet, oglasni panoji, časopisi, reivje, tiskane reklame, reklamni panji...
7. Str. 46 – 3. odstavek + miselni vzorec okrog računalnika.
9. Osebni odgovor (vsak ima drugače). V večini je odgovor, da si nekaj kupil, ker so to imeli tudi ostali.
Zadovoljen si bil, ker si bil v družbi oseb, ki so to stvar imeli, ampak si se je verjetno hitro naveličal in je šla
v pozabo.
10. Direktna prodaja v trgovini. Kataloška prodaja, spletna prodaja...
11. - Trgovina (+ osebni stik in vidimo blago, - potrebno je priti do trgovine).
- Kataloška prodaja (+ kupujemo lahko iz naslonjača, - predmeta ne vidimo,
čakamo na dobavo, plačamo poštnino).
- Internetna prodaja (+ kupujemo lahko iz naslonjača, vidimo fotografije, opise,
mnenja kupcev – čakamo na dobavo, plačamo poštnino).
12. Na spletu imamo pojavna okna, ki se sama »vsiljujejo« na naša ravno kar odprta okna. Tako nas
»bombardirajo« s spletnimi oglasi in nas poizkusijo prepričati v nakup določene stvari. Lahko nas tudi
namamijo z nagradno igro, ali nam sporočajo, da smo nekaj zadeli in na koncu moramo to vseeno plačati.
13. Odvisno od napake. Lahko zahtevaš, da se izdelek popravi. Izdelek lahko zamenjaš za ustreznega. Od
prodajalca lahko zahtevaš, da ti vrne plačani znesek.
14. Str. 48 – 8. odstavek.

Družina ni ravnala prav, saj so kupovali ne preudarno in so zadovoljevali trenutne lastne želje in ne
potrebe. V bodoče naj si naredijo finančno tabelo o prihodkih in izdatkih ter načrt o morebitnih nakupih želj
posameznikov družine.

