
ČETRTEK, 21. 1. 2021 
 

SLOVENŠČINA 
 

5. in 6. URA: MALA IN VELIKA LUNA B/14, 15 (2 uri) 
 

 Odpri berilo na strani 14 in 15 in si oglej obe strani. Besedilo je zapisano v 

obliki dvogovora (dialoga). Tako besedilo je namenjeno za igranje 

(uprizarjanje) na gledališkem odru. 
 

 Sedaj pa sledi branje. 

Kjer ste doma vsaj trije, si lahko pri branju vloge razdelite. Nekdo naj bere 

vezni tekst, nekdo naj bo Luna, nekdo pa Severnica. 

Seveda je dobro, da večkrat preberete in si vloge zamenjujete. 
 

 Izza obzorja se je prikazala »ognjena žoga«, pravi pesnik, ko govori o 

Sončevem prihodu, o sončnem vzhodu. V pesmi poišči, s katerimi 

nenavadnimi besedami še imenuje Sonce. 
 

 Po navadi rečemo soncu le, da sije. Kaj pa počne Sonce v pesmi o Soncu? 
 

 Sedaj pa pripravi zvezek za SLJ in napiši naslov MALA IN VELIKA LUNA. 

    Ali veš, kaj je obzorje? Zapiši razlago.  
 

 Sedaj svojo razlago še enkrat preberi. Najverjetneje so v njej samo navadne, 

vsakdanje besede. Morda si razlago celo prepisal/a iz SSKJ. Kako bi pa 

povedal/a, kaj je obzorje, če bi bil/a pesnik/ca? Zapiši. 

 

 
MATEMATIKA 

 

4. URA: UTRJEVANJE 
 Rešil boš naloge za utrjevanje poštevank 2, 4, 5 in 10. Naloge te čakajo v 

prilogi. Natančno si preberi navodila in mislim, da ti naloge ne bodo 

povzročale težav. 

 
 
 
 
 
 



DODATNI POUK 
 

MATEMATIKA DZ/32, 36 
 

 Reši naloge na strani 32 (Reši, saj zmoreš). 
 

 Sedaj pa reši še naloge na str. 36. Pred tabo so Miselni orehi. Kot vidiš, je 

cela stran označena z utežjo, kar pomeni, da so naloge težje ... Če pa 

natančno prebereš navodila, boš videl, da boš uspel brez večjih težav. 

 

Kratek nasvet: 
 

1. naloga: ker je naloga s črkami, pomisli na abecedo….napiši jo na list s 

tiskanimi črkami, nato obkroži črke, ki jih imajo otroci na majicah. Tako boš 

lažje prepoznal vzorec, po katerem se vrstijo črke.  
 

2. naloga: najprej izračunaj tiste vrstice ali stolpce, kjer sta dani že dve števili. 
 

3. naloga: sledi puščicam in računaj ( pazi kje je seštevanje in kje odštevanje). 

 
 


