
SLOVENŠČINA (2 šolski uri) 
 
ZNAČILNOSTI PRAVLJICE 
 

 Včeraj si spoznal pravljico Kralj Matjaž. V njej si našel kar nekaj značilnosti 
pravljic: 

  
 Dobre književne osebe (Kralj Matjaž). 
 Pravljična števila (brada se je ovila devetkrat). 
 Čudeži (odprla se je skala). 
 
 V prilogi najdeš miselni vzorec o značilnostih pravljic. Lahko ga 

natisneš in prilepiš v zvezek ali prepišeš. 
 

 Danes boš spoznal Rezijansko ljudsko pravljico Tri botrice lisičice. 
 

 Preberi odlomek v berilu, stran 53. 
 

 Ustno odgovori: 
 

 Kakšen je dom botre lisičice na koncu Loga? 

  Kako se zabavajo vse tri lisičice? 

 Katere besede so narečne? (Poiši jih v slovarčku.)  

 Katere besede nam sporočajo, da je tretja lisičica bogata in 

obenem sladkosneda (stene so poslikane s kokošmi, ki se zdijo 

žive ipd.)? 

 Najdeš v odlomku kakšno značilnost ljudskih pravljic?  

 V pravljici pa je nekaj stvari tudi iz sodobnega/današnjega časa 

(salon, bife, fotelji , avto idr.). To je zato, ker so v Reziji nastajale 

pravljice še pred petdesetimi leti. Razmisli, kakšen je bil takrat 

način življenja. Razlikoval se je od načina življenja, ko so 

nastajale ljudske pravljice v daljni preteklosti. 

 
 Napiši nadaljevanje pravljice in jo ilustriraj. 

 
 
 

 

 

 

 



MATEMATIKA 
 

GEOMETRIJSKA TELESA 
 

 Reši naloge v DZ/113. 
 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO 
 

 Danes boš ob vprašanjih ponovil/-a snov. Pomagaj si z učbenikom in zvezkom.  
 

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE IN UČENJE 
1. Imenuj in pokaži glavne dele telesa (glava,…..). 

2. Poimenuj in pokaži dele glave. 

3. Pokaži in poimenuj dele roke. 

4. Pokaži in poimenuj dele noge. 

5. Naštej, kaj vse moramo storiti, da ne bi zboleli. 

6. Kako se počutiš, ko zboliš? Naštej 5 znakov. 

7. Kdo so povzročitelji bolezni? 

8. Kako pridejo v naše telo? 

9. Mikroorganizmi so tudi koristni. Naštej 5 primerov, kjer imajo koristno 

nalogo. 

10.  Kaj je naloga čutil? 

11.  Naštej čutila. 

12. Kaj vse zaznava naše oko? 

13. Kdaj predmet vidimo? 

14. Naštej 5 teles, ki oddajajo svetlobo – SVETIL! 

15. Od katerih predmetov se svetloba bolj odbija (3)? 

16. Od katerih predmetov se svetloba odbija slabo (3)? 

17. Kakšno površino imajo predmeti, ki se bolj svetijo? 

18. Katere zvoke zaznava naše uho? 

19. Kdaj nastane zvok? 

20. Kako pride do našega ušesa? 

 
USPEŠNO PONAVLJANJE IN UČENJE TI ŽELIM. 

 
 


