
ČETRTEK, 19. 11. 2020 
 

SLOVENŠČINA 
 

3. in 4. ura: VEZALKINE SANJE B/84 
 

 Enkrat tiho in dvakrat glasno preberi zgodbo Vezalkine sanje, ki jo najdeš v 

berilu na str. 84.  
 

 V zvezek napiši naslov P. Kovač: Vezalkine sanje in odgovori na vprašanja. 

Odgovarjaj na dolg način. 
 

 

1. Ali je Peter rad nosil čevlje z vezalkami? Zakaj? 

2. Zakaj se rožnata vezalka zaljubi v rumeno? 

3. Ali deževnik ve, da se pogovarja z vezalko? Utemelji odgovor. 

4. Kaj se z vezalko zgodi na koncu? Kako se ob tem počuti? 

5. Razloži, kaj v zgodbi pomeni, to je kot pribito.        
 

 

 Še enkrat preberi zgodbo Vezalkine sanje in si izmisli njeno nadaljevanje. 

Napiši ga v zvezek – najmanj 10 lepih, bogatih povedi. Svoji zgodbi poišči 

ustrezen naslov. 
 

Prepiši to poved in nadaljuj: Vezalka je z drugimi rezanci ponosno čakala, da jo 

skuhajo v juhi in da pride na porcelanast krožnik z zlatim robom. 

 

Odgovore na vprašanja in nadaljevanje zgodbe mi pošlji na e-naslov. 

 
MATEMATIKA 

 

4. URA: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

 V karo zvezek napiši naslov PONAVLJAMO in današnji datum ter reši 

spodnje naloge (PRILOGA). Pri reševanju nalog uporabljaj pisno seštevanje 

in odštevanje. Besedila nalog ni potrebno prepisovati, v zvezek napiši samo 

račun ali več računov in odgovor.  

 

 

 



PRILOGA 

PONAVLJAMO 

 

1. Števila 132, 243, 409 seštej vsakega z vsakim (3 računi). Vsote razporedi po 

velikosti od najmanjše, do največje. 

 

2. Izračunaj koliko manjka naslednjim številom do 867:                                                          

456, 352, 408, 575, 379, 299. 

 

3. Od predhodnika števila 627 odštej naslednik števila 378. 

 

4. Zmanjševanec je 425, odštevanec je 399. Izračunaj razliko. 

 

5. Katero število moraš prišteti nasledniku števila 567, da dobiš 999? 

 

6. Vsota treh števil je 987. Prvo število je 278, drugo število je za 135 večje od 

prvega. Katero je tretje število? 

 

7. Račune, ki niso pravilni, prepiši v zvezek in jih pravilno izračunaj. 

 

7 ∙ 5 = 30                    35 : 5 = 7                4 ∙ 5 = 25                    24 : 8 = 4 

 

4 ∙ 7 =  32                     56 : 7 = 6                    5 ∙ 6 = 48                    16 : 4 = 3 

  

5 ∙ 8 = 40                      48 : 8 = 7                    7 ∙ 9 = 64                    12 : 6 = 4 

 

7 ∙ 9 = 56   90 : 9 = 10       6 ∙ 3 = 18                    28 : 7 = 4 

 

 

 Na spodnji povezavi lahko utrjuješ pisno seštevanje in odštevanje. Ko se ti bo 

odprla spletna stran, izberi na levi strani, v stolpcu, seštevanje, nato še 

odštevanje. 

 

https://www.thatquiz.org/sl-1/?-jg40-la-p1ug  

 

Preden se v petek lotiš dela, pa mislim, da veš, kaj te 
čaka zjutraj, en tak poseben zajtrk  Počakaj na moje 
petkovo gradivo … 

 
 

https://www.thatquiz.org/sl-1/?-jg40-la-p1ug


 
DODATNI POUK - SLJ 

 

TA NAVODILA SO SAMO ZA TISTE UČENCE, KI OBISKUJETE 

DODATNI POUK ZA SLOVENŠČINO. 

 

 Otroci si radi izmišljajo narobe zgodbe.  

Tudi pesniki se radi pozabavajo z resničnim življenjem 

 in ga obrnejo na glavo.   

Preberi pesem Alojza Gradnika Narobe svet.  

 

Alojz Gradnik  

NAROBE SVET

Če krava žene hlapca past, 

če žago žaga v gozdu hrast, 

če soba Miciko pometa, 

če streha k lastovici leta,  

če pastirico vreže šiba,  

če ribiča ujame riba, 

če juha kuharico skuha, 

če pajku vrat zadrgne muha, 

če šolarja naloga spiše, 

če zidajo zidarje hiše, 

če strica Marka pije vino, 

če bluza trga teto Lino - 

če tak je kje na svetu red, 

je takšen red narobe svet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga: Pesem preoblikuj tako, da se vse 

povrne v resnični svet.  

 V zvezek SLJ napiši DOD – SLJ, 19. 11. 2020 

 Pesmi izberi ustrezen naslov. 

 Preoblikuj posamezne verze in jih zapiši. 

Začneš: 

     Če hlapec žene kravo past,  

     če žaga žaga v gozdu hrast, 

če sobo Micika pometa, 

 itd. 
 

 Na koncu napiši: Preoblikoval/a 

…………………….. 

 Morda bo tudi tebe pesem navdihnila in 

skuješ nove rime. Zapiši jih, da ne zbežijo.  

hlapec – moški, ki je 

na kmetiji opravljal 

kmečka dela za 

majhno plačilo 

 


