
SREDA, 16. 12. 2020 
- ne pozabi pogledati na adventni koledar (NOV!) pod številko 16! 

LINK: https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c 
 

SLOVENŠČINA 
 

3. URA: LJUBEZENSKA ZA DEČKE, LJUBEZENSKA ZA DEKLICE, B/32,33 
 

 Še veš, kaj je to izštevanka? An, ban, pet podgan…, Sladoled po deset….. 

Z izštevanko torej izšteješ nekoga, da opravi določeno nalogo. 
 

 Kaj pa je naštevanka? 
 

 Pesnik, Boris A. Novak, je napisal pesem Ljubezenska za deklice in 

Ljubezenska za dečke. Odpri B/32,33 in  glasno preberi obe pesmi.  
 

 Sedaj pa gotovo že veš, zakaj sta ti dve pesmi naštevanki. Preprosto  -  zaradi 

naštevanja. 
 

 Poskusi ustno odgovoriti na vprašanja: 

- O čem govori Ljubezenska za dečke?  

- Kdo pripoveduje pesem? 

- Kaj misliš, zakaj je toliko deklic »vanj«?  

- O čem govori pa Ljubezenska za deklice?  

- Kdo pripoveduje pesem? 

- Je tudi Ljubezenska za deklice naštevanka? Zakaj? 

- Kakšna je po tvojem mnenju deklica iz pesmi, da je toliko dečkov »vanjo«?   
 

 Po tem vzoru pa še ti spesni svojo naštevanko. Spesni pesem z naslovom 

Ljubezenska za dečke. Naštevanko zapiši v zvezek s pisanimi črkami in 

nalivnim peresom. Ne pozabi na naslov. 

- Pod pesem napiši, da si svojo pesem spesnil/a  po vzoru Borisa A. Novaka. 

 

MATEMATIKA 
 

2. URA: POŠTEVANKA ŠTEVILA 2 (DZ/6,7) 
 

 Poštevanko števila 2 skoraj že znaš, kajne? Pa jo kljub temu še enkrat 

ponovi. Preberi si jo v delovnem zvezku na strani 6 pri 4. nalogi. Zdaj pa 

delovni zvezek zapri in jo še enkrat ponovi. Je uspelo? Seveda je, kajne? 

 V DZ reši še preostale naloge na strani 6.  

 Še veš, kaj so večkratniki? Ponovi jih! 

 Za danes te čakajo samo še naloge na strani 7. Reši jih po navodilu.  

Čisto enostavno! 

https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c


GLASBENA UMETNOST 
 

2. URA: HRESTAČ 
 

 HRESTAČ = lesen vojaček, ki s svojimi čeljustmi drobi, tre orehe.  
 

 Skladatelj Peter Iljič Čajkovski je napisal zgodbo o Hrestaču za 

otroke. Napisana je v obliki baleta.  
 

 Oglej si predstavitev o baletu: https://youtu.be/ri3kexJetEU  
 

 Zapis v zvezek v obliki miselnega vzorca: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prebrala ti bom zgodbo Hrestač: https://youtu.be/DIc3LbTbcdg  
 

 Poglej si posnetek Ples sladkorne vile. Opazuj baletko, njene gibe, obleko. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg&feature=youtu.be 
 

 Kakšni so bili baletkini gibi? Lahkotni ali togi? 
 

 Ponovi pesem Snežinke. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

BALET 

- je glasbeno gledališka 

predstava, kjer baletni plesalci 

izražajo glasbo in vsebino 

zgodbe s posebno govorico 

gibov.  
 

Glasbo igra orkester, plešejo 

baletni plesalci. 

Baletna obleka: 

- TUTU krilce 

- TRIKO (oprijet dres) 

- ŽABE, PAJKICE 

- BALETNI COPATI 

https://youtu.be/ri3kexJetEU
https://youtu.be/DIc3LbTbcdg
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg&feature=youtu.be

