DELO DOMA: 5. 1. 2021, TOREK

POUK BO POTEKAL TUDI PREKO zoom-a. Dobimo se ob 8.30.
MAT: PISNO SEŠTEVANJE DO 10 000

Števili pisno seštejemo tako,
da podpišemo DESETIŠKE
ENOTE eno pod drugo –
E pod E,
D pod D,

S D E
+

S D E

S pod S,…
Z računanjem začnemo
vedno pri enicah.

Reševanje nalog v DZ od 5. do 9. strani. Pri reševanju boš potreboval tudi
zemljevid Slovenije, saj je učna snov povezana tudi z DRU.

SLO: Niko Grafenauer: Peki.

Berilo stran 98.

PESNIŠKA ZBIRKA: Stara Ljubljana,

Pedenjped.

Branje in analiza pesmi.
ZAPIS V ZVEZEK:
Niko Grafenauer PEKI
Niko Grafenauer je slovenski pesnik, urednik, prevajalec,….
Rodil se je 5. decembra 1940 leta v Ljubljani kot sedmi otrok v družini. Teden
dni po njegovem rojstvu je umrla mama, ko je bil star eno leto in pol pa še oče.
Vzgajala ga je sestra.

Napisal je tudi veliko pesmi za otroke in izdal kar nekaj pesniških zbirk. Med
njimi je pesniška zbirka Pedenjped.
Pesem Peki je izšla v pesniški zbirki Stara ljubljana.
PESNIŠKA ZBIRKA je knjiga, v kateri je zbranih več pesmi istega avtorja ali
pa pesmi različnih avtorjev.
BESEDILO PEKI spada med POEZIJO: poezija – pesem- kitice – vrstice.
Pesniki pišejo v pesniškem jeziku. V pesniškem jeziku se izražajo na poseben
način.
Uporabljajo rime - zvočno ujemanje besed: spekli – rekli, pek – tek, isti- čisti,…
Posnemajo naravne glasove z uporabo besed ali črk: hrusta (glas r poudari zvok
in si predstavljamo, kako kruh hrusta, ko zagrizemo v skorjico (onomatopoija).
______________________________________________________________
ZANIMIVOSTI:
V stari Ljubljani na

Goljufivim pekom so prirejali prave srednjeveške prizore kruha in iger. Peki so bili
včasih pod posebej strogim nadzorom, predvsem glede teže kruha, ki jo je odrejala
cena žita. Nepoštenega peka je najprej doletela denarna kazen, sledilo je javno
kaznovanje. »Na tržni dan, ko je bilo največ ljudi, je moral nekaj ur presedeti na
sramotilni klopi pred kruharno. Kaj je moral tega dne slišati od svojih ogoljufanih
odjemalcev, si lahko le predstavljamo. Kogar to ni izučilo, ga je čakalo posebno
tehtanje. Z napravo, imenovano potapljalka, nekakšnim jerbasom, v katerega so
zaprli peka in ga namakali v Ljubljanico. Bojda so v drugih evropskih mestih peke

prej vtaknili še v vrečo, od česar prihaja besedna zveza »zašili so ga«. »Drugje so
jih posadili v košaro in jih toliko časa pustili viseti, da so se sami odločili skočiti v
vodo. Ko so nesrečneži izplavali iz nje, so bili na bregu še tepeni in ozmerjani od
številnih gledalcev, preden so lahko zbežali domov.«
Cesar Karel IV. je 22. decembra 1728 potrdil pravice ljubljanskemu
pekovskemu cehu. Že poleti 1552 je takratni ljubljanski mestni svet sklenil
sezidati novo kruharno, kjer so ljubljanski peki smeli prodajati kruh in pecivo.
Ob kruharni je bila tudi mestna tehtnica, kjer so peki morali objaviti ceno žita
in posredno tudi kruha. Pred kruharno je bila sramotilna klop, na kateri so ob
tržnih dneh sedeli obsojeni peki. Tiste najhujše goljufive peke pa so stlačili v
košaro in jih namakali v Ljubljanici. Peke, ki so goljufali s ceno, težo in celo
obliko kruha so najprej trikrat denarno kaznovali, pri četrti kršitvi so peka
namakali, ko so ga pri goljufanju zalotili petič, pa so mu vzeli obrt!

DRU:

ALPSKE POKRAJINE: DZ od 56 do 61 strani.
Pripravi zemljevid Slovenije!

ZAPIS V ZVEZEK: Relief v Alpskih pokrajinah

Za Alpske pokrajine so značilni:
- priostreni vrhovi gora,
- strma pobočja,
- doline v obliki črke U,
- planote, doline, jezera, reke, slapovi,…

VAJA – DELO Z ZEMLJEVIDOM
JULIJSKE ALPE:
VRHOVI:
JEZERA:
REKE:
SLAPOVI:
PLANOTE:
DOLINE:
NASELJA:
PRELAZI:
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE:
VRHOVI:
JEZERA:
REKE:
SLAPOVI:
PLANOTE:
DOLINE:
NASELJA:
PRELAZI:
KARAVANKE:
VRHOVI:
JEZERA:
REKE:
DOLINE:
NASELJA:
PRELAZI:

