
SLOVENŠČINA/ 2.teden                                      vlasta.prevolsek@guest.arnes.si 

Dragi četrtošolec/četrtošolka! 

Kako si? Upam, da zdrav/a in dobro. Kako pa kaj tvoje delo doma? Ti je uspelo 
narediti naloge?  Sicer pa  je pred tabo še dovolj časa za delo v tem tednu. Za 
nami so čudoviti sončni dnevi, upam, da si bil/a tudi  zunaj v naravi. 

Ne samo pouk, tudi druge dejavnosti so pomembne v krogu družine kot na 
primer crkljanje, pospravljanje svoje sobe in igrač, čiščenje kljuk v stanovanju, 
redno umivanje rok, zračenje prostorov ipd. Zdaj to že dobro veš! 

Zagotovo si tudi ti pripomogel/la h kakšni nalogi.  

 

Piši mi, če se ti kje zatakne ali pa  želiš z mano deliti kakšen utrinek od doma. 
Toda previdno z računalniki in pametnimi telefoni, da ne boš s tem preveč 
obremenjeval/a ostalih v družini. Z veseljem ti bom odgovorila.  

Predlagam, da tokrat naloge opraviš po priporočenem vrstnem redu, ker so  

povezane s preteklim dnevom poezije in bližajočim praznikom materinski dan. 

ŽELIM TI USPEŠNO DELO!  

2. TEDEN                                                                                        23. 3. - 27. 3. 2020 

PON 23. 3. 2020  - 2 šolski uri 

Učna enota: DNEVI POEZIJE 

  
V prejšnjem tednu si spoznal pesmi NESMISELNICE. 
Si morda napisal kakšno pesem? ALI 
Narisal ilustracijo sanj? ALI  
Izdelal strip? 
 
Tudi jaz sem pesnila. Zaupam ti zadnjo kitico iz pesmi, ki je aktualna za te 
dni. 
 
»In kadar je sanjam še zmerom toplo, 
potihoma mimo naših src  na samotno gozdno potko skočijo. » 
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V SOBOTO 21. MARCA NI BIL SAMO PRVI POMLADNI DAN,  
TEMVEČ TUDI SVETOVNI DAN POEZIJE.  
 
TVOJE DELO: 
 

 Prebiraj  najrazličnejše pesmi, (vadi  glasno in tiho branje)  
IZBIRAJ: 

1. Branje pesmi v pesniških zbirkah - Pobrskaj doma po policah, če 
najdeš kakšno primerno pesniško zbirko za otroke - predlagam  Toneta 
Pavčka BESEDE ZA SLADKOSNEDE,  Boris A. Novak MALA IN VELIKA 
LUNA, pesmi Bine Štampe Žmavc  in še mnoge druge…)/   
 

2. Branje pesmi  
KAKO RASTE MAMA (napisana tukaj),  
KAJ VSE JE TATA (B/38)  
DEDKOVA SLIKA (B/36) 

 

Kako raste mama 
Tone Pavček 

Najprej je sama tema, 
najprej je velik nič, 

potlej je majcena deklica 
in iz nje ljubek deklič. 

Iz njega mamica zraste, 
a raste dolgo in mnogo let, 
potem pa je to kar naenkrat 

in jaz pridem na svet. 

Iz mamice zraste mama 
bogvekdaj, kar nekega dne, 

ko še sama ne ve, 
da ji pada prvi sneg na lase. 

Ko jaz odrastem, 
raste mama počasi nazaj, 
dokler babica ne postane 

in pride z vnuki v raj. 

 
 

 Ustvarjalne dejavnosti po branju/  IZBIRAJ MED PREDLOGI 



1. Beri pesmi   drugim družinskim članom /bratcu, sestri, ipd. 
2. Deklamiraj dedku ali babici preko telefona ali videoklica ipd. 
3. Sam se preizkusi v pisanju pesmi za mamico, očka, dedka,  babico…  
4. Morda imaš še sam/a kakšen  zanimiv  predlog, idejo… 

TOR  24. 3. 2020  - 1 šolska ura 

Učna enota: DNEVI POEZIJE 

Ker je v sredo, 25. 3. 2020 materinski dan, razmišljaj kako bi  mamico 
presenetil: 
 
TVOJE DELO: (Izberi, kar ti je  všeč in kar zmoreš sam) 

 Recitacija ali deklamacija pesmi KAKO RASTE MAMA ali kakšna druga 
pesem 

 Napiši  mami  pesem, voščilo, kakšno lepo misel ipd. 

 Preseneti mamo s kakšnim opravilom doma ali še s kakšnim 
presenečenjem  po tvoji izbiri (tudi v povezavi  z LUM, ŠPO) 

 

 

SLOVENŠČINA                                                                                                2.TEDEN  

26. 3. 2020  in  27. 3. 2020 – 2 šolski uri 

Učna enota:  OPIS POKLICA – KAKO SE PRIPRAVIM NA GOVORNI NASTOP 

Učna enota:  KAKO PREDSTAVIM SVOJE POKLICNE NAČRTE 

Upam, da si se zabaval/a ob spoznavanju poklica, ki ti je všeč ali  želel/a več 
izvedeti o njem in si zapisal/a besedilo s pomočjo treh ključnih  besed: 
DELO Kaj oseba dela? 
PROSTOR Kje dela? 
PRIPOMOČKI  Katere pripomočke uporablja? 
ZANIMIVOSTI O POKLICU/neobvezno 
***OPOMBA: Delo v preteklem tednu   
 
TVOJE DELO: 

 Pripravi se na govorni nastop, vadi pred ogledalom, na postelji, na 
balkonu… Pomagaš si lahko z  nalogami v DZ 58/3 in DZ/61 

 Preberi tudi  Mihove poklicne želje, morda še dobiš kakšno idejo za 
popestritev  tvojega govornega  nastopa o poklicu.  DZ 62/2 

 Upoštevaj merila za dober govorni nastop  (saj že  veš katera) ali pa 
znanje osveži ob DZ 63/rumeni oblaček  

 Zberi vse tvoje v družini (če je  mogoče) in jim predstavi  poklic, ki si ga 
izbral/a. 

 



NAUČIL/A SI SE: 
- na govorni nastop se pripravim – govorim prosto in ne berem 
- upoštevam knjižni jezik 
- govorim čim bolj naravno in imam stik s poslušalci 
- lahko si pomagam z opornimi točkami  in obogatim svoj nastop 

 
Zagotovo  ti je uspelo in  so tvoji domači izvedeli kaj novega o poklicu, ki si 
ga opisal/a. Ali pa morda izvedeli  za tvoje poklicne želje? 
 

PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA 

 BRANJE KNJIG (za domače branje, bralno priznanje) in priprava 
REKLAME za knjigo, ki si jo prebral/a (lahko se posnameš, našemiš, 
zaigraš prizor ipd.) BODI USTVARJALEN/USTVARJALNA, uporabi vso 
domišljijo / ZA BRALNO PRIZNANJE NI POTREBNO VEČ DELATI  
PREJŠNJEGA  DOGOVORJENEGA ZAPISA, VAŽNO JE, DA BEREŠ!!!! 

 VODENJE DNEVNIKA DELA »DOMA SEM« - učim se, zabavam in 
spoznavam nekaj novega… (V BESEDI, SLIKI, STRIPU ALI KAKO 
DRUGAČE…) 

KORISTNE INFORMACIJE, KI TI MORDA PRIDEJO PRAV: 

 BREZPLAČNI DOSTOPI DO KNJIG NA SPLETU (potrebna registracija, če 
še nimate uporabniškega računa) 

E-emka.si https://www.e-emka.si/ 
Wikivir: 
https://sl.m.wikisource.org/w/index.php?title=Posebno:Registracija&retur
nto=Glavna+stran&campaign=loginCTA 
Biblos: https://www.biblos.si/ustvari-biblos-račun 
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