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Datum:  

SREDA, 9. 2. 2022 

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

SLJ 

(2 uri)  

NOVA SNOV – slovenska ljudska: Kralj Matjaž (B, str. 58) 

 Navodila imaš spodaj.   

 Naslov v zvezku:  

Slovenska ljudska: Kralj Matjaž 

/ 

    

Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

MAT 

 

NOVA SNOV – Telesa: 

 Ustno ponovi poštevanke števil 2, 4, 5, 10, 3 in 6 (množenje in deljenje). 

 Poslušaj razlago o telesih: https://www.youtube.com/watch?v=ge-3zf5rAeM 

 Doma poišči različne škatle, oblike in sestavi grad. Odrasli osebi predstavi, katera telesa si 

uporabil pri gradnji gradu. 

 Reši DZ, str. 112 
 

/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ge-3zf5rAeM
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Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

SPO 

 Pojdi na sprehod okoli hiše/bloka. S sabo vzemi beležko in svinčnik.  

 Ustavi se na 4 različnih točkah. Na vsaki točki se ustavi, zapri oči in prisluhni zvokom v 

okolici. V beležko zapiši, kaj si na vsaki točki slišal. 

 V zvezek za SPO nariši na sredino zvezka hišo in označi 4 točke. Pri točkah  zapiši 

besede iz beležke oz. tiste zvoke, ki si jih tam slišal. Točke nariši tam, kjer si se ustavil. 

Spodnja slika ti je lahko v pomoč. V zvezek lahko narišeš tudi kakšno drevo, potok oz. 

kakšno stvar, ki ti bo v pomoč, da se boš spomnil, kje si stal. 

 Naslov – ZAPIS V zvezku: 

 

ZVOKI V OKOLICI 

 

 

1.  

 

 

 4.  

 HI 2.  

 

 

 

 

 3.  

/ 

 

NAŠA 

HIŠA 
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Predmet Dejavnost Dodatna 

navodila 

GUM 

 Izdelaj preprosto glasbilo. Spodaj imaš nekaj predlogov. Na glasbilo zaigraj. 

 Ko boš prišel v šolo, ga prinesi s sabo. 

 Na kovinsko, leseno ali plastično škatlo lahko daš gumico in zabrenkaš. 

 V lonček daj riž/pesek, pokrij s _________  in si narediš R O __ __ __ __ L J __ ___ O. 

 Kako lahko narediš pihalo s slamicami? Kako lahko narediš glasbilo s kuhalnico in _____? 

Ali lahko narediš glasbilo z gumicami? 

/ 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želim. 

Za vsa dodatna pojasnila sem Vam na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ursa.zuzek@os-dobrna.si
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SLOVENSKA LJUDSKA: KRALJ MATJAŽ 

 Preberi pripovedko. Najdeš jo v berilu, str. 58, 59. 
 

 Ustno odgovori na vprašanja: 
 Katere besede povedo, da je bil kralj Matjaž dober, bogat in pravičen kralj? 
 Kako so opisani tedanji zlati časi? 
 Kaj so mu drugi zavidali in kaj se je zgodilo? 
 Zakaj se je kralju Matjažu na begu odprla skala? 
 Kdaj ga bo gora dala nazaj, da bo srečno vladal slovenskemu narodu? 

 

 Spomni se, katere so značilnosti pravljic: dobre književne osebe (kralj), čudeži (odprla se je skala), 
pravljična števila (brada se mu je devetkrat ovila okrog mize). 

 

 Pripoved preberi še enkrat. Z različnimi barvami imaš zapisan uvod, jedro in zaključek zgodbe.  
 

 V zvezek za slovenščino zapiši obnovo zgodbe. Obnova pomeni kratek povzetek dogajanja.  
 

 UVOD (kraj in prostor dogajanja zgodbe, glavne književne osebe) -  prebereš uvod in zapišeš 1- 2 
povedi o tem, kar si prebral.  

 JEDRO (dogajanje, zaplet in razplet zgodbe) – prebereš jedro in zapišeš nekaj povedi o tem, kar 
se je dogajalo. 

 ZAKLJUČEK -  prebereš in zapišeš 1-2 povedi o tem, kar si prebral. 
 


