
SREDA, 7. 4. 2021 
 

SLOVENŠČINA 
 

2. URA: H. C. ANDERSEN: VŽIGALNIK 
 Poustvarjanje 

Berilo, str. 67.   Oglej si gledališki list in ga preberi. 

Poskusi razložiti pomen besed: režija, dramatizacija, likovna podoba lutk, 

likovna podoba scene, oblikovanje in izdelava kostumov, avtor glasbe.  

Povej, kdo so igralci in katero vlogo so igrali.  

- Preberi naslov pravljice in avtorja pravljice. Pojasni, zakaj je poleg avtorja 

pravljice napisano še eno ime. 

 

 V zvezek napiši naslov: H. C. ANDERSEN: VŽIGALNIK 

- Nariši odlomek, ki ti je bil pri pravljici najbolj zanimiv. 
 

 Zvečer si lahko na Youtube ogledaš še kratko risanko: H. C. A: Vžigalnik 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7iZzFRZePIU 

 

MATEMATIKA 
 

2. URA: GEOMETRIJSKA TELESA 
 

 Znaš našteti geometrijska telesa? V čem se razlikujejo od geometrijskih 

likov? 
 

- Oglej si predstavitev: https://youtu.be/XAazUs627Ys  

- Doma poišči modele teles (igrače-kocke, kozarec, kar najdeš…) in preko 

predstavitve si oglej vsa geometrijska telesa. Pomembno je, da jih primeš tudi v 

roko in tako si boš največ zapomnil. Vsakemu preštej ploskve, robove in 

oglišča. 
 

 V karo zvezek napiši naslov GEOMETRIJSKA TELESA. 
Vsako geometrijsko telo prilepi v zvezek (sličice v prilogi, brez piramide) in ga 
zraven opiši (prepiši iz predstavitve, vmes si jo ustavljaj). Postopek ponovi za 
vsa geometrijska telesa.  
 

 SDZ 2, str. 99 
Naloga  na modri podlagi 

Ob sliki ponovi, kaj pomenijo izrazi: rob, oglišče, mejna ploskev. Oglej si tabelo. 

1. naloga: Beri preglednico in označi pravilnost zapisanih trditev. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7iZzFRZePIU
https://youtu.be/XAazUs627Ys


GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: NA PLANINCAH LUŠTNO BITI 
 

 V zvezek zapiši naslov PESEM. Prepiši naslednje besedilo. 
 

 
Vsaka pesem in melodijo in ritem. 
Melodija je zaporedje različno visokih tonov. 
Ritem je zaporedje različno dolgih tonov. 

 

 
 

 Učenje pesmi: Na planincah luštno biti  
Poslušaj posnetek pesmi (Lilibi). 
Doživeto zapoj ljudsko pesem po delih in se jo nauči.  
S starši se pogovori o šaljivi vsebini: kje se dogaja, kdo nastopa, kaj počneta 
pastir in pastirica, kaj kuhata, kaj pijeta ... 
 

 V zvezek prilepi pesem in spodaj nariši njeno vsebino. 
 

NA PLANINCAH LUŠTNO BITI 

Na planin'cah luštno biti, 
tam je dosti mleka piti. 

Pastirc pa prav': juhe, juhej! 
na planin'cah luštno je. 

 
Na planin'cah sonce sije, 
ko dolin'ce megla krije. 

Pastirc pa prav': juhe, juhej! 
na planin'cah luštno je. 

 
Pastirica krav'ce pase, 
ona ima svoje špase. 

Pastirc pa prav': juhe, juhej! 
na planin'cah luštno je. 

 
Pastirica žgance kuha, 

v lon'c ji pade črna muha. 
Pastirc pa prav': juhe, juhej! 

take žgance sama jej! 

 
 


