DELO DOMA: 21. 12. 2020, PONEDELJEK
SLO: KNJIŽEVNOST: KRALJEVI SMETANOVI KOLAČKI
Berilo stran 180, 181 in 182.

PRED BRANJEM: V kakšni obliki je napisana ta pravljica?
Pravljica je DRAMSKO BESEDILO, ki ga uvrščamo v DRAMATIKO.
Dramsko besedilo je vrsta besedila, ki je namenjeno igri vlog. Zapisano
je po vlogah oseb – to so književne osebe, ki nastopajo v pravljici.

Prizor z
odra

Otroško predstavo si lahko pogledaš na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=FFOGBC6RJlE

Branje pravljice:

VSEBINA PRAVLJICE: Pravljica pripoveduje o kralju, ki je bil pravi
uživač in je imel od vsega na svetu najrajši smetanove kolačke.
Zmeraj jih je moral imeti na zalogi, narejene po edinstvenem
receptu. Vse se zaplete, ko mu, zaradi užaljenosti, knjigo z recepti
izmakne čarovnica. Kralj seveda obljubi in naredi vse, da bo spet
lahko prišel do kolačkov.
Vmes še izve, da se hoče uporna hčerka poročiti z domnevnim
pažem, prenašati mora ženino obsedenost z zgodbami iz knjig in
njenega ljubljenca Arturja.
Veliko stvari se hitro spreminja, dokler cilj ni dosežen. Na koncu so
vsi dobri poplačani, hudobna čarovnica pa izgnana.

Zapis v zvezek:

Martha Swintz
Kraljevi smetanovi kolački
Besedilo Kraljevi smetanovi kolački je dramsko besedilo. Spada med
dramatiko. Dramsko besedilo je vrsta besedila, ki je namenjeno igri vlog.
Zapisano je po vlogah oseb – to so književne osebe, ki nastopajo v
pravljici.
Namesto, da bi pripovedovali o dogodkih, se dogodki odvijajo v
pogovoru, igri.
Dogajanje se odvija v sedanjem času.
Za vsako osebo je napisano, kdaj nastopa in kaj govori – temu rečemo
dobesedni govor.
V oklepajih je dopisano, kako se osebe obnašajo, kaj storijo, s kakšnim
glasom naj povedo - temu rečemo didaskalije.

Naloge:
a)Odgovore zapiši v zvezek.
1. Kakšen je kralj? (Kaj je zanj najpomembnejše?)
2. Kako imenuje kraljica čarovnico? Kaj ti o čarovnici pove tak naziv?
3. Opiši paža Arturja. (Značajske lastnosti, ki jih lahko prepoznamo v
besedilu.)
4. S čim prisili princeska kralja v privolitev poroke s pažem?
5. Kralj razglasi dovoljenje slovesno – klavrno. Kaj to pomeni – ali je
zadovoljen s to razglasitvijo?
6. Česa se kraljica najbolj boji, ko kralj privoli v poroko princeske s
pažem Arturjem?

b)

Princeska je razglasila, da bo sama šla do Čarovnice
vseh čarovnic po recept, če ji dovolijo, da se poroči
s pažem.
Povedi
pravilni
jih zapiši v

Kraljica je bila ogorčena zaradi
poroke kraljeve hčerke s pažem
Arturjem.

Na koncu, ko je princeska odšla,
je zadovoljen pojedel zadnji
kolaček.

uredi v
vrstni red in
zvezek.

Kralj je zelo nerad izjavil je, da
se princeska lahko poroči s
pažem.

Kralj je bil zelo zaskrbljen, ker mu je Čarovnica vseh
čarovnic ukradla recept za smetanove kolačke.

DRU:

NARAVNE ENOTE IN SLOVENSKE POKRAJINE
Učbenik stran 25, 26 in 27.
Delovni zvezek stran od 50 do 55.
NARAVNE ENOTE (4):
- ALPE,
- PANONSKA NIŽINA,
- DINARSKO GORSTVO,
- JADRANSKO MORJE
SLOVENSKE POKRAJINE (5):
- ALPSKE POKRAJINE DEL ALP,
- PREDALPSKE POKRAJINE,
- OBPANONSKE POKRAJINE
- DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE,
- OBSREDOZEMSKE POKRAJINE.
Sedaj si poglej posnetek na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=c8pgM8-Bfbo&t=1s
Zapis v zvezek:
NARAVNE ENOTE

Na ozemlju Slovenije
se stikajo naravne enote,
štiri evropske pokrajine:
- Alpe,
- Panonska nižina,
- Dinarsko gorstvo,
- Jadransko morje

IN

POKRAJINE v SLOVENIJI

Značilnosti slovenskih
pokrajin so povezane z
evropskimi naravnimi enotami.
Po teh naravnih enotah imenujemo
naravne pokrajine Slovenije.
- ALPSKE POKRAJINE,
- PREDALPSKE POKRAJINE,
- OBPANONSKE POKRAJINE,
- DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE,
- OBSREDOZEMSKE POKRAJINE.

- Alpske pokrajine: visokogorje, S in SZ Slovenija.
- Predalpske pokrajine: hribovje z vmesnimi dolinami in kotlinami.
- Obpanonske pokrajine: ravnine, gričevja.

- Dinarskokraške pokrajine: večinoma J del Slovenije: platote –
višji svet, podolja in kraška polja – nižji svet.
- Obsredozemske pokrajine: obala in pokrajine v notranjosti.

GOS: TUDI DOMA SE LAHKO PONESREČIMO
Učbenik stran 20 in 21.

odrgnine

padci

posledice padca

Igra je lahko tudi nevarna.

pomoč reševalcev

huda opeklina –
Poiskati moramo pomoč.

Lažjo opeklino oskrbimo lahko
sami.

Zapis v zvezek:
Naslov: TUDI DOMA SE LAHKO PONESREČIMO
Večina nesreč doma se po navadi konča brez resnih posledic (razni paci,
ureznine, opekline…).
Najpogostejše nesreče so:
• ODRGNINE
V takem primeru odrgnino očistimo s tekočo mlačno vodo.
• PADCI
Če pademo z lestve, lahko pride do pretresa možganov. V
takem primeru moraš takoj obiskati zdravnika.
• ZVINI,ZLOMI IN IZPAHI:
Poškodovan ud moramo pravilno imobilizirati in obiskati
zdravnika
• UREZNINE
So lahko različno globoke. Če je krvavitev iz ureznine hujša in
krvi ne moremo zaustaviti sami, moramo obvezo obiskati
zdravnika.
• OPEKLINE
Opečemo se lahko z vročo ali z oljem. Nevarnost predstavlja
tudi likalnik za likanje perila. Pri hujših opeklinah moramo
obiskati zdravnika.
POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM TOKOM
Naprave uporabljamo samo v skladu z navodili proizvajalca. Če sta
naprava in/ali električni kabel poškodovana, take naprave ne
smemo uporabljati! Nevarnost predstavlja tudi voda. Če pride
poškodovana električna naprava v stik z vodo, so posledice lahko
smrtno nevarne.

