
PONEDELJEK, 4. 1. 2021 

SLOVENŠČINA 
 

- vsak dan beri glasno 10 minut  
 

1., 2. URA: PRAVLJICA: EMA PIPIFILIPI (B/116, 117) 
 

 Kaj lahko narediš, da se bo videlo, da nisi kot drugi, ampak da si nekaj 

posebnega? Se ti zdi to težko vprašanje? In vendar marsikdo razmišlja o tem. 

Tudi Ema!  Kdo je Ema? Ema je seveda galeb. Ne, ni samička. Vsem galebom 

je ime Ema. Tudi samčkom.  
 

 Preberi odlomek v Berilu /116,117. 
 

 Vsi galebi so ponosni na svoje ime. Eden pa ne … Ta ni maral biti tak kot 

drugi.  

− Kako je razmišljal? 

− Kako so se na njegovo željo odzvali »njegovi«? 

− Kaj je rekla mama? 

− Kaj je rekel oče? 

− Kako so se upirali bratci in sestrice? 

− Pa Pipifilipi? Seveda, ni se pustil kar tako pregovoriti. Pipifilipi je vedel, 

kaj hoče.  

− Kaj je sklenil? Bo šel po svetu? 
 

 Preberi še enkrat odlomek v Berilu.  
 

 Se sprašuješ, če je Pipifilipi res šel v svet? Seveda je šel! In tam je dobil 

odgovore na svoja vprašanja: kdo je, kaj mu pomeni družina…. In spoznal je, 

da je vsako bitje na tem svetu nekaj posebnega,….. da vsi potrebujemo 

ljubezen, varnost, prijatelje, … 
 

 Tudi ti si nekaj posebnega! Dobro premisli v čem si poseben/a in to opiši v 

zvezek za SLJ s pisanimi črkami in nalivnim peresom (vsaj 6 povedi). Ne 

pozabi na naslov. 
 

MATEMATIKA 
 

1. URA: POŠTEVANKI ŠTEVIL 2 IN 4 (DZ/14, 15) 

 

Naloge bomo rešili skupaj na videokonferenci, ob 9.30. 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: PANDJEJAK SE PARBLIŽUJE 

 Pesem poišči na spletni strani Lilibi.si in pozorno poslušaj posnetek. 
 

 Ste razumeli besedilo pesmi? (pandjejak, parbližuje ...)  

To je ljudska pesem iz Benečije. Govori, kaj vse je žena kuhala v ponedeljek, 

torek in sredo. 
 

 Posnetek si večkrat zavrti, da se boš naučil pesem s pripevanjem. 
 

 V zvezek nalepi pesem. 
 

 

   

 
 

 

 

 

 Poskusi tudi ti ustvariti besedilo za en dan, ki v pesmi še manjka: četrtak, 

pijetak, subuota, nedejla. Zapiši ga v zvezek pod pesmico, nato pa ga zapoj. 

 
 


