
TOREK, 8.12.2020 

SLOVENŠČINA (2 uri) 

 

MAMKA BRŠLJANKA ( Nemška pravljica ) 

 

                                     
 

1. Naloga: Pogovor 

         Dobro si oglej obraza  

         Kdo je na risbi? Kakšne volje sta? Kaj mislite, da se je zgodilo? Kaj pomeni, 

da sta se    

         sprla? Kdaj nazadnje se vam je zgodilo, da ste se z nekom sprli? Kako je 

bilo? Kako   

         naredimo, da se prepir neha? 

2. Naloga: Poslušanje pravljice 

 

Včasih bi ljudje za poravnavo prepira potrebovali kakšno čudežno 
paličico, čarobno besedo …,  

 

nekaj takega, kot sta imeli prepirljivi sestri v nemški pravljici z 
naslovom: 

      
 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Naloga: Za mojstre in mojstrice: 

 

 Ustno odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih. 

 

Ali veš kaj pomeni bršljan? 

bršlján  -a m (ȃ) drevju škodljiva rastlina z zimzelenimi listi 

  
 

 

Katere književne osebe si srečal/a v pravljici? 

Kakšna je bila mamka bršljanka 

Zakaj je tako ravnala? 

Kje se je pravljica dogajala? 

Kaj se je dogajalo doma? 

Kaj se je dogajalo v gozdu? 

 

        V zvezek Piki prepiši naslov: MAMKA BRŠLJANKA 

          Po svoji zamisli, čez celo stran nariši Mamko Bršljanko. 
*Če želiš lahko okoli nje zapišeš besede povezane s pravljico. 

 
 

 

 

 

 

 



 

LIKOVNA UMETNOST (2 uri) 

 

SLIKANJE: MOJA DRUŽINA (2 uri) 

 

Ves teden govorimo o družini. Družina so tvoji starši: očka (ati) in mama 

ter sorojenci: bratci in sestrice. V našo družino ne štejemo babic in 

dedkov, niti kužkov in muck. Družina je skupnost, kjer živimo odrasli in 

otroci v istem stanovanju. Včasih se zgodi, da z nami živijo tudi stari 

starši (babice in dedki), to družino imenujemo razširjena družina. 

Danes bomo narisali naše starše, bratce in sestrice. Če živiš samo z enim 

od staršev, potem nariši samo mamo (ata), ker je tvoja družina 

enostarševska.  

 Na mizo pripravi: 

Risalni list, vodoodporni flomaster (črn), vodene barvice, jogurtov lonček, 

čopič, papirnato brisačo, navadni svinčnik. 

 Na risalni list razporedi glave članov družine tako, da bo med njimi 

dovolj prostora. Ljudje bodo razporejeni od levega do desnega 

roba lista in velikost tvojih staršev od zgornjega do spodnjega roba 

lista. Pazi, da bodo starši višji kot otroci. Rišeš z navadnim 

svinčnikom. 

                            

 Glavam dodaj telo; vrat, trup, roke, noge. Pazi, da ne rišeš palčke 

ampak rokave, da ne rišeš štrleče prste ampak dlani. Ne pozabi oči, 

nos usta, lase. Obuj jih, da ne bodo bosi. 



 Ko je risba dokončana, celo prevleci s črnim vodoodpornim 

flomastrom (risba 2)., potem pa zradiraj ves svinčnik, ki je še viden 

na risbi Zdaj si lahko malo oddahneš. Naredi si igralni odmor ali 

odmor za malico  

                           
 

 

ODMOR 

 

 Risbo bomo spremenili v sliko. Z barvo razmoči vodene barve, tako 

kot smo se že učili. Počasi in natančno pobarvaj člane tvoje 

družine.  

 Na pobarvani sliki dodaj še tla pod nogami vseh narisanih.  

                             
 



 Slika je končana. Počakaj , da se barva posuši. Najbolje da jo 

pustiš kar na mestu, kjer si risal. Vse stale likovne pripomočke 

pospravi sam. 

 Verjamem, da ti je bilo slikanje všeč in da je izdelek primeren za 

razstavo. Obesi sliko na vidno mesto, da ga bodo lahko občudovali 

tudi člani tvoje družine.  

 

ANGLEŠČINA 

 

Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na 

spodnjo povezavo, kjer boste dobili naloge za ta predmet. 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko 

kotaktirate na sledeči naslov: 

 

anjadobiobiske@gmail.com 

 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/
mailto:anjadobiobiske@gmail.com

