
PONEDELJEK, 11. 1. 2021 

SLOVENŠČINA 
 

- vsak dan beri glasno 10 minut  
 

1. URA: MIROSLAV KOŠUTA: ZASEDA ZA MEDVEDA 
 

 Razmisli: 
 

o Katero sadje rad ješ? 

o Kje ga ponavadi dobiš? 

o Si si ga že kdaj utrgal/a z drevesa? 

o Je sadež boljši, če ga utrgamo z drevesa ali kupimo v trgovini? 
 

Pojesti sadež, ki ga utrgamo z drevesa, ima prav poseben čar. O tem je pisal 

tudi pesnik Miroslav Košuta. 
 

 Odpri berilo na str. 28 in trikrat tiho in trikrat glasno preberi pesem Zaseda 

za medveda. 

 

RAZLAGA NEZNANIH BESED:  

• zaseda – skrivna namestitev z namenom nepričakovano napasti  
• čakati v zasedi – skrivati se in čakati na priložnost za napad 
• cediti sline – česa si močno želeti  
 

 

 Na str. 29 so v modrem okvirčku vprašanja 'Dejavnosti po branju'. Nanje 
ustno odgovori. 
 

 Pesem ima tri kitice. V zvezek ilustriraj vsako kitico. Naslov: Miroslav Košuta: 
Zaseda za medveda. 
 

DRUŽBA 
 

1. URA: NEKATERIM SO PRAVICE KRŠENE  

 Prejšnji teden smo zvedeli, da je v konvenciji o otrokovih pravicah zapisano, 

da te veljajo za vse otroke sveta. Žal pa so mnogim otrokom po svetu pravice 

kršene. Še posebej so kršitve prisotne tam kjer je revščina in vojne. 
 

 Poglej si spodnje posnetke. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=CZxwYdl14lA 

https://www.youtube.com/watch?v=SzsvBymUmtU
https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y
https://www.youtube.com/watch?v=CZxwYdl14lA


 Sedaj pa v zvezek za družbo napiši naslov Nekaterim so pravice kršene in 

zapiši katere pravice otrok so bile kršene na posnetkih.  
 

 Preberi besedilo v učbeniku na strani 48 in 49. V zvezek prepiši POVZETEK na 

strani 49. 

MATEMATIKA 
 

1. URA:  DOLŽINSKE ENOTE – mm, cm, dm, m, km (DZ/58) 
 

 Gotovo si že kdaj videl/a žepni meter. Čemu služi?                                                                          
Kaj vse lahko z njim izmerimo?  

 

 Katere merske enote poznaš? (meter, decimeter, centimeter, kilometer, 
milimeter) 
 

 Koliko približno si visok/a? Koliko so visoka vrata od vaše kuhinje? Koliko so 
široka?  
 

 Kolikšna je dolžina, širina, višina tvoje sobe? Kolikšna je razdalja od tvojega doma 
do šole? 
 

 Odpri DZ na str. 57 in preberi besedilo stripa. 

 Ozri se po svoji sobi in ugotovi, ali imaš omare podobnih dimenzij. So tvoje 
omare večje ali manjše?  

 Zakaj Neža meni, da je ne moreta kupiti, če ne vesta točnih dimenzij?  

 Kaj Filip misli s tem, da »prodajalcu ne bi bilo treba spreminjati merskih 
enot«?  

 Zakaj Cof meni, da je pametno, da pohištvo kupujejo starši?  

 Glede česa pa je pri nakupovanju pohištva vendarle potrebno upoštevati 
tudi mnenje otrok? (Otroku naj bo pohištvo všeč.) 

 

 Na PPT si oglej slike različnih metrov. Razmisli o tem, kje, zakaj in kako se 
uporabljajo. Zakaj so takšne oblike? 

 

 V DZ, str. 58 preberi besedilo na modri podlagi. 

Reši 1., 2. in 3. nalogo. Namesto učilnice izmeri svojo sobo, namesto šolske klopi 
pa mizo, na kateri pišeš nalogo. 
 

Če bi to isto mizo in tvojo sobo meril tudi tvoj oče, kaj misliš ali bi naštel enako 
število korakov, komolcev in pedi?  

 

 Ali je torej takšno merjenje zanesljivo?  
Zdaj torej vemo, zakaj so znanstveniki pred več kot 200 leti poenotili merske    
enote za dolžino, ki jih še danes uporabljamo skoraj po   vsem svetu. 
Nekatere države, npr. ZDA, poleg teh uporabljajo še svoje enote (npr. inč ali cola = 
2,54 cm; 1 milja = 1,6 km).  
V oglasih za računalniške monitorje ali televizije pogosto vidimo zapis v inčih, npr. 
diagonala ekrana 55 inčev = 140 cm. 



GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: ČAROBNA PIŠČAL 

 Prejšnji teden si že spoznal glasbeno-gledališko predstavo - OPERO. 
 

 Danes boš podrobneje spoznal opero in zgodbo ČAROBNA PIŠČAL. 
 

 Preberi si nekaj o samem delu: 
 

 

Čarobna piščal (nem. Die Zauberflöte) je pravljična opera v dveh dejanjih 

(dvanajstih slikah), ki jo je uglasbil Wolfgang Amadeus Mozart v svojih 

poslednjih letih življenja, Čarobna piščal je bila zadnje delo ki ga je 

skladatelj napisal pred smrtjo. 
 

Opera je imela ogromno moralno vrednost za tisti čas. V tej operi svetloba 

zmaga nad temo, zloba podleže dobroti, nagon se podredi razumu in 

ljubezen prežene sovraštvo.  

 
 

 Že poznaš zgodbo? 

Princ Tamino s čarobno piščaljo ter ptičar Papageno s čarobnimi zvončki se 

odpravita na pot, da bi osvobodila hčerko Kraljice noči. Jima bo uspelo? Ali bo 

Pamina ostala za vedno ujeta v palači čarovnika Sarastra, kjer jo čuva zlobni 

suženj Monostatos? 

Pozorno poslušaj vsebino zgodbe: ČAROBNA PIŠČAL 
 

 Oglej si odlomka iz opere Čarobna piščal. Prepoznaš, kateri del zgodbe je 

uprizorjen? 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hAoe7QdZ3ao 
 

 V zvezek za GUM napiši naslov Čarobna piščal in nariši, kako se zgodba 

konča. 

 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Opera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://soundcloud.com/morfemovacitalnica/untitled
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=hAoe7QdZ3ao

