
TOREK, 6. 4. 2021 
 

SLOVENŠČINA 

1. URA: H. C. ANDERSEN: VŽIGALNIK (lutkovna predstava) 
 

 Znaš našteti kakšen čudežni predmet? 

Kaj bi bilo, če bi imeli čudežni vžigalnik? Pripoveduj. 
 

 Danes si boš ogledal predstavo Vžigalnik. 
     Poišči jo na Lilibi.si - Dežela Lilibi - Mestni trg 3 - Slovenščina- Zgodbe - Vžigalnik 

     (3 deli) 

     LINK: https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/zgodbe/vzigalnik 

Udobno se namesti in se pripravi na poslušanje in gledanje. 
 

 Interpretacija po ogledu 
Ti je bila predstava všeč? Zakaj da/ne? 

Kaj ti je bilo najbolj všeč?  

Kaj ti ni bilo všeč?  

Si razumel potek dogajanja?  
 

- V predstavi se srečamo s štirimi načrti: 

a) s čarovničinim, 

b) z vojakovim, 

c) s princeskinim in  

č) s kraljičinim. 
 

Pripoveduj o vsakem izmed njih in povej, kako so se izšli. Pri tem ne pozabi 

omeniti, katero vlogo je pri razvoju dogodkov igral vžigalnik.  

 

MATEMATIKA 
 

1. URA: RAČUNAM DO 100 
 

 Za ponovitev reši UL, ki sem ga priložila v prilogi. Nalepi ga v zvezek. Račune 

lahko rešiš na UL, besedilne naloge pa reši v zvezek (račun, odgovor).  
 

Rešitve bi pogledali na videosrečanju, ob 9.10. 

 

 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/zgodbe/vzigalnik


SPOZNAVANJE OKOLJA 

1. URA: NAŠ KRAJ 

 

 Ponovi razlike med mestom in vasjo. 

 Naš kraj nekoč in danes: Pogovori se z odraslo osebo.  
 

Nekoč 

Kako gosto je bilo poseljeno naše naselje nekoč? 

Kako so se imenovali prebivalci našega kraja nekoč? 

S čim so se ljudje preživljali? 

Katera prometna sredstva so uporabljali? 

Katere ustanove so bile v kraju? 
 

Danes 

Kako gosto je poseljeno naše naselje danes? 

Kako se imenujejo prebivalci našega kraja? 

S čim se preživljajo ljudje v našem kraju? 

Katera prometna sredstva uporabljajo? Ali je promet gostejši, kot je bil nekoč?  

Katere ustanove so v kraju zdaj, včasih jih pa ni bilo? Zakaj je tako? 

Kakšno naselje je naš kraj? Katere značilnosti najdemo v njem? 
 

 SDZ, str. 71  
1., 2., 3. naloga:  Nalogo reši s pomočjo staršev, literature, spleta. Pomagaj si 
tudi s prejšnjo stranjo. Rešitve pa bomo pregledali in dopolnili še skupaj. 

 

2. URA: POKRAJINE V SLOVENIJI 
 

 Pokrajine v Sloveniji 
Na spletni strani si oglej posnetek: Lepote Slovenije od gora in morja, ki 
prikazuje lepote in raznolikosti naših pokrajin. 
https://www.youtube.com/watch?v=1KZuim2ZdnQ&t=121s 
 

Kaj si videl v filmu? (različne pokrajine). 
 

 Vrste pokrajin ponovi ob PowerPoint predstavitvi: VRSTE POKRAJIN. 

 V zvezek za SPO napiši naslov in prepiši: 
 

POKRAJINE V SLOVENIJI 
 

Pokrajine so zelo raznolike: ravninske, gričevnate, hribovite, gorate in 
obmorske. Nekatere so pokrite z gozdom, druge s polji in naselji. Ljudje se 
prilagajamo okolju, v katerem živimo. Ljudje, ki živijo ob morju, se pogosto 
ukvarjajo z ribolovom in turizmom. 

 SDZ, str. 72  
Preberi besedilo. 

1. naloga: Ob fotografijah poimenuj vrsto pokrajin. 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZuim2ZdnQ&t=121s

