
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

SLJ – H. C. Andersen: Grdi raček 

Pravljica Grdi raček je nastala leta 1842. Sodi med klasične avtorske pravljice, saj je  avtor znan.  

Berilo 4, str. 150, 151 

Velikokrat smo krivični  in s prstom kažemo na tiste, ki so drugačni od nas. To se nam 

dogaja celo v lastnih družinah. Gotovo ste že slišali za besedni zvezi biti črna ovca/biti 

bela  vrana. Ali veste tudi, kaj pomenita? Kako se počuti nekdo, ki je tako označen? 

Najprej  prisluhni odlomku pravljice:  https://www.youtube.com/watch?v=GQMOIWOk3y8 

Nekaj trenutkov razmišljaj o tem, kar si slišal. Še sam najprej tiho, nato pa še glasno preberi 

ta odlomek in  odgovori na vprašanja. Kdor nima berila doma, ga lahko prebere tu:      

Hans Christian Andersen: Grdi raček 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQMOIWOk3y8


 

 

 NALOGA 

V zvezek SLJ napiši: 

H. C. Andersen: Grdi raček 

      Prepiši  vprašanja in odgovori na dolg način. 

1. Čemu se je čudila mama raca, ko se je zvalil njen zadnji mladič? 

2. Kako je mama  sprejela mladička na začetku odlomka?  

3. Kako se je obnašala do njega takrat, ko so ga druge race teple? 

4. Si pričakoval, da se bo mama tako obnašala?  

(Odgovor napiši v petih povedih.)  

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

MAT – Pisno množim in rešujem matematične probleme 

 Preglej rešitve naloge za četrtek, 16. 4. Če sem se kje zmotila, me opozori. 

 

 V zvezek napiši današnji datum.  

Naloge so iz  DZ, str. 26. 

 V zvezek prepiši vse račune in pisno zmnoži. Pazi na pisavo, črto naredi ob 

ravnilu in med računi pusti dovolj prostora.  

. 

 

 



 Izberi 18. ali 20. nalogo, lahko obe.  20. naloga je težja, ampak velja 

vsaj poskusiti. Prepiši besedilo in reši. 

------------             

            

 ________________________________________________________________________  

 

NIT – Nevarne snovi, simboli za označevanje 

 

Najprej reši kratek kviz za ponovitev snovi o človeškem telesu.  

Ne pozabi na ime in priimek. Odgovori na vprašanja. Na koncu obvezno klikni POŠLJI 

ali SUBMIT, da bom tudi jaz videla tvoje odgovore. S klikom na OGLED OCENE ali 

VIEW SCORE si lahko pogledaš svoj rezultat.  

(TO NI OCENA ZA V REDOVALNICO!)   

Kviz je tu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3caCbNWyGIFWI9e6OxMUohgUNUSV

M995HGiVnslH-If_S5g/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3caCbNWyGIFWI9e6OxMUohgUNUSVM995HGiVnslH-If_S5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3caCbNWyGIFWI9e6OxMUohgUNUSVM995HGiVnslH-If_S5g/viewform?usp=sf_link


      Simbole za označevanje nevarnih snovi že poznaš. Spodnja tabela ti bo v  pomoč, da se 
jih boš spomnil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doma poišči vsaj 4 embalaže, na katerih najdeš kakšnega od teh znakov. V zvezek napiši 

naslov Nevarne snovi, nariši znak in napiši, na kateri embalaži se nahaja. KER SO TE 

SNOVI NEVARNE, TO NALOGO REŠI OB PRISOTNOSTI ODRASLE OSEBE! 

Če boš kdaj te snovi uporabljal, moraš obvezno pred uporabo prebrati navodila in opozorila 
ter jih dosledno upoštevati!!! 

 

Za konec si oglej kratko risanko Napo in nevarne kemikalije: 
https://www.napofilm.net/sl/napos-films/napo-danger-chemicals 

https://www.napofilm.net/sl/napos-films/napo-danger-chemicals

