
DELO DOMA 

9. 11. 2020 – ponedeljek 

 SLO:     BERILO stran 92, 93      Obravnava pesmi  

Najprej preberi pesem Otona Župančiča Breza in hrast,  preberi jo vsaj 3 krat. 

Pesem imaš tudi v berilu na strani 92. 

 

 

HRAST                                                                      BREZA 

               
 
 Oton Župančič: Breza in hrast  
 
Breza, breza tenkolaska,     
kdo lase ti razčesava,  
da stoje ti tak lepo?  
Ali mati, ali sestra,  
ali vila iz goščav?                                     VERZ 
 
Niti mati, niti sestra,  
niti vila iz goščav,  
tihi dežek opoldanji,                 KITICA 
lahni veter iz daljav.  
 
Hrast, hrast kodrogrivec,  
kdo lase ti goste mrši,  
da so kuštravi tako?  
Ali mačeha hudobna,  
ali sto sovražnikov?  
 
Niti mačeha hudobna,    
niti sto sovražnikov,  
mršijo mi jih viharji  
sred noči opolnoči. 
 
NALOGE: 
Ali poznaš drevo HRAST?             Kaj pa BREZO?   Oglej si nekaj fotografij: 



                      
 
 

 
 

 



Si se mogoče spomnil, da imamo BREZO na šolskem dvorišču in smo jo v lanskem šolskem 
letu slikali pri likovni umetnosti?  
 
Kaj bi pa bi lahko povedal o HRASTU? 
 
 
Spoznaj Otona Župančiča in nekaj njegovih del:  
 https://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D, 
 
In značilnosti Bele krajine: 
 https://www.youtube.com/watch?v=EkzQEj6xduA  (Belokranjski ples in njihovo narodno nošo). 
 

 
 V berilo na strani 93 poišči na zelenem polju vprašanja, odgovori ustno!  
 
Preberi besedilo na rdečem polju, tudi na ta vprašanja odgovori ustno! 
 
Preberi besedilo na modrem polju! Zapomni si nove pojme. 
NOVI POJMI: besedna zveza, nenavadna besedna zveza,  
                                                 ustaljena besedna zveza. 
 
Danes pesem preberi vsaj 10 krat, da si boš zapomnil čim več verzov, mogoče tudi 
že kakšno kitico. 

Do ponedeljka,15. 11. 2020, pa imaš čas, da se pesmico naučiš na 
pamet. Recitale pesmi bomo ocenili. 
  
ZAPIS V ZVEZEK: pazi na obliko zapisa, prepiši s pisanimi črkami, 
kot je prikazano. 

 Naslov:           
 
                    Oton Župančič: Breza in hrast 
 
 
Breza, breza tenkolaska,     
kdo lase ti razčesava,  
da stoje ti tak lepo?  
Ali mati, ali sestra,  
ali vila iz goščav?                                     VERZ 
 
 
Niti mati, niti sestra,  
niti vila iz goščav,  
tihi dežek opoldanji,                 KITICA 
lahni veter iz daljav.  
 
 
 
 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D
https://www.youtube.com/watch?v=EkzQEj6xduA


DRUŽBA: Učbenik stran 6, 7. 
 
Danes bomo pričeli  z novim tematskim sklopom: Ljudje v družbi                   
                                                                                              Prebivalstvo 
 
Preberi besedilo v učbeniku na strani 6 in 7.            
Natančno si poglej tudi sličice z opisi. 
 
Zapis v zvezek: 

Naslov:  Prebivalstvo domače pokrajine 
 
Prebivalstvo domače pokrajine se razlikuje po spolu, starosti, narodnosti, veri, 
jeziku, izobrazbi,…. 
Prebivalstvo pokrajine se stalno spreminja. Na to vplivajo rojstva in smrti, 
priseljevanje in odseljevanje. 
Spremembe našega bivanja sporočimo upravni enoti. Na upravni enoti 
beležijo tudi druge naše podatke. Poroke, rojstva in smrti beležijo v matične 
knjige.  
Veliko ljudi se vsak dan seli. Razlogi  za selitev so različni: služba, poroka, 
obiskovanje šole (izobraževanje), nakup novega stanovanja,… 
Ločimo različne selitve:  
- stalna selitev, ko za vedno ali za daljši čas zamenjamo kraj bivanja, 
- dnevna selitev, ko se vsak dan zaradi službe ali šole vozimo v drugi kraj,        
                           (zjutraj gremo, popoldne ali zvečer se vrnemo domov). 
- tedenske selitve, ko smo v drugem kraju več dni, čez vikend pa se vračamo  
                            domov.  
Dnevne in tedenske selitve so začasne selitve.   
Stalne selitve zelo vplivajo na število prebivalstva v določenem kraju. V večjih 
mestih se pogosto število prebivalstva povečuje, v odmaknjenih in manjših 
krajih pa se število prebivalstva manjša. Tako pogosto ostajajo v nekaterih 
bolj odmaknjenih krajih pretežno le starejši ljudje. 
 
Razmisli:  
V marsikateri vasi so morali zapreti šole. Kaj meniš, zakaj je do tega prišlo? 
Kateri prebivalci prevladujejo v taki vasi?  
Kako bi, če bi bil župan, preprečil odseljevanje mlajših ljudi v večja mesta? 

 
 
 

 

 



GOSPODINJSTVO 

V zvezek zapiši, kako boš danes poskrbel za svoje zdravje: 

Naslov: SKRB ZA ZDRAVJE 

OSEBNA HIGIENA: (napiši vsa tvoja opravila) 

DRUŽINSKA HIGIENA: (napiši opravila, ki jih boš opravil) 

MOJA PREHRANA:  (napiši obroke in vsebino obrokov, upoštevaj prehransko 

piramido) 

ŠPORTNE IN DRUGE TELESNE AKTIVNOSTI: (naštej in opiši svoje 

aktivnosti) 

SPANJE: (napiši čas spanja) 

KO SEM ZBOLEL:  (opiši tvoje zadnje bolezensko stanje in kako si se 

pozdravil) 

 

 


