
DELO DOMA:   18. 1. 2021, PONEDELJEK 

 

POUK BO POTEKAL TUDI PREKO zoom-a. Dobimo se ob 8.30. 
 

SLO, LUM: književnost /LUM  

            STRIP  

  

V tem tednu boš izdelal strip. Pri urah SLJ si ponovil, kako strip izgleda in kaj vse 

vanj pišemo.   

Pazi, da v stripu večino pove slika, pisanega besedila naj bo čim manj!  

Strip naredi v zvezek. Odpri ga tako, da boš imel dve (2) strani prazni, na razpolago 

za izdelovanje.  

            ZVEZEK:                                         ZVEZEK ODPRI NA DVE STRANI: 

  

Posamezno stran zvezka razdeli na štiri (4) enake dela. Razdelitev strani poglej na 

skici na naslednji strani!  

 

 



ENA STRAN (slika) 

Na dveh straneh dobiš osem (8)  

prostorčkov. V teh prostorčkih ustvari 

strip. 

Upoštevaj značilnosti stripa, ki si jih 

spoznal že v 4. razredu in v prejšnjem 

tednu pri književnosti.  

 

 

 

 

 

 

Izbiraš lahko med pravljico Mamica Dravica (Koroška narodna)     in  

                                            O štirih godcih ( Slovenska ljudska pravljica) 

_________________________________________________________________ 

 1. PRAVLJICA 

                    Mamica Dravica                                        

                    Koroška narodna   
  

            Bilo je v tistih časih, ko  naši pradedje rži in pšenice še niso 

poznali. Tedaj je živel ob Dravi na Koroškem zelo bogat ribič. Vse svoje 

premoženje si je pridobil s tem, da je pridno lovil ribe v reki Dravi.   

Poln hvaležnosti je nekega dne vprašal Dravo:   

» Mamica Dravica, s čim naj ti povrnem, ker si mi pomagala do 

blagostanja?«   

            Reka Drava mu je odgovorila:  

» Pojdi daleč po svetu. Tam v daljnem kraju boš našel ljudi, ki imajo bel 

in ržen kruh, od vsakega mi po en hlebec kupi in mi ga prinesi!«   

            Ribič se je odpravil na pot in prišel v bogate in lepe kraje. Ljudje so 

tam jedli, česar on dotlej ni poznal: lep kruhek. Kupil je dva hleba, kakor 

mu je naročila Drava. Ko se je vrnil, je vrgel hleb pšeničnega in hleb 

rženega kruha v Dravo. Nato je Drava začela naraščati in je poplavila ves 



levi in desni breg. Ko pa je voda odtekla, je začela zemlja odganjati lepo 

rž in rumeno pšenico.   

            Tako so ljudje dobili seme in povsod so začeli sejati rž in pšenico.   

  
  
  

rž  
  
  
  

pšenica  
  
  
  

blagostanje – obilje materialnih dobrin, imeti vsega na pretek  
  

premoženje – stvari, denar, ki jih ima nekdo v lasti  
  

odganjati – začela je rasti  

 

2. PRAVLJICA 

 

Slovenska ljudska pravljica:   

O ŠTIRIH GODCIH  

Štirje godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah ter se tako 

preživljali, so prišli nekega večera do podrtega gradu. Mesec je obseval 

razpadle zidove in skozi okna so molele veje dreves. Tedaj je rekel eden 

izmed godcev: »Tovariši, napravimo podoknico nekdanjim prebivalcem 

gradu.« Ostali godci so bili s tem predlogom zadovoljni in vsi skupaj so 

zaigrali veselo poskočnico. Ko so prenehali gosti, je stopil iz razvalin 

majhen, star možiček, se jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo 

vejico, rekoč: »Nesite te vejice svojim otrokom!«  

Godci so vzeli vejice, toda med potjo so jih pometali v travo in zabavljali 

nad starcem: »Kaj drugega naj bi nam bil raje dal. Čemu bodo otrokom 

te vejice, saj jih imajo doma dosti.« Samo eden je vtaknil vejico v žep in 

jo dal otrokom, ko je prišel domov.  



Drugo jutro so pa priskakali otroci k njemu vsi iznenadeni in rekli: »Oče, 

zakaj si nam prinesel tako trde orehe, da jih še raztolči ne moremo. Pa 

tako lepo rumeni so vsi. Takih orehov še nismo videli.«  

Godec je začuden gledal orehovo vejico, na kateri je viselo polno zlatih 

orehov. Hitel je pripovedovat o tej čudni zgodbi svojim tovarišem. Ko so 

to slišali ostali godci, so šli iskat svoje vejice. Ves dan so iskali po travi, 

vendar so se morali nazadnje vrniti praznih rok domov.  

Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar prezirati niti najmanjšega 

daru.  

  

SLOVAR:  

gosti – igrati, zlasti na godala 

iznenadeni – presenečeni  

moleti – segati bolj daleč (ven, više) od sosednjih stvari  

zabavljati – posmehljivo, zbadljivo govoriti o čem  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

GOS:  DENAR             Učbenik stran 26 in 27. 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK:   DENAR  

  

   Denar nekoč 

   Že od nekdaj so ljudje kupovali stvari, ki jih niso imeli.  

   Ko denarja še niso uporabljali, so izvedli blagovno menjavo –     

   svoje blago so  zamenjali za blago ponudnika. 

   Oblike denarja: 



 GOTOVINA: Gotovina so bankovci in kovanci. Uporabljamo jo 

predvsem v trgovinah za plačevanje nižjih zneskov. Gotovino lahko 

dvigujemo na banki ali bankomatih.     

 KNJIŽNI DENAR:  Ta denar se nakazuje na osebne (bančne) račune. 

Nakažejo ga podjetja (za npr. plače, pokojnine), ali posameznik (npr. 

nakup prek spleta, ali plačilo višjih zneskov). Danes ga lahko 

upravljamo prek spleta ali mobilnega telefona. 

 ELEKTRONSKI DENAR: To je denar, ki je naložen na plačilnem 

računu in se plačuje s plačilnimi karticami. Ko plačujemo s karticami, 

moramo vpisati posebno PIN kodo. Elektronsko lahko plačujemo tudi 

prek spleta. 

 

   Pri plačevanju prek spleta moramo biti zelo predivni, saj se po svetu 

   dogajajo številne zlorabe kartic! 

 

 

DRU:  Predalpske pokrajine 

   Učbenik od 31. do 33. strani, 

    DZ od 62. do 67. strani.  

 

PREDALPSKE POKRAJINE: 

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

 

ZAPIS V ZVEZEK: PREDALPSKE   POKRAJINE 

                                               (SDZ/62 – 67) 
 
Ležijo južno in vzhodno od Alpskih pokrajin. 

 

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


 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

OBSEGAJO: 

1.ZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE 

-  Idrijsko hribovje 

-  Cerkljansko hribovje 

-  Škofjeloško hribovje 

- Polhograjsko hribovje 

2.VZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE 

     - Posavsko hribovje 

3.SEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE 

      - Kozjak 

     -  Pohorje 

 

 

                       DOLINE                                       KOTLINE 
 

              Dolina Soče                                 Ljubljanska kotlina (Ljubljana, Kranj) 

              Dolina Save,                                Celjska kotlina         (Celje, Žalec) 

              Dolina Savinje                             Velenjska kotlina   (Velenje, Šoštanj) 

              Dolina Dravinje 



 
 


