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Predno se lotiš za naslednja dva dneva, naj te spomnim na 3 pomembne 

stvari. 

1. Dogovorjeni smo, da v tem tednu  pridno vadite veliko začetnico na 

spletnem portal učimse.com, lahko opravite tudi katere druge vaje iz 

tega poglavja.  

Danes sem pri pregledu opazila, da ste bili nekateri zelooooo pridni in 

nekateri tudi zeloooo uspešni. 

V torek vas čaka preverjanje znanja iz velike začetnice. 

 

2. Naše zadnje domače branje je načrtovano za prihodnji teden. Vsi naši 

dogovori glede domačega branja držijo tudi pri šolanju na daljavo. Kako 

bomo to izvedli? 

 

Glede zapisa v zvezek je tako vse jasno. Pripraviš zapis, ga fotografiraš 

in ga pošlješ po e-pošti. 

 

Kar se tiče govornega nastopa pa je možnosti več: 

a) govorni nastop posnameš  in mi ga pošlješ 

b) namesto govornega nastopa (dramatizacije) pripraviš ustno ali pisno 

obnovo knjige /zgodbe in jo posnameš ali napišeš 

c) predstaviš knjigo, ki si jo prebral na kakšen drug način in mi 

predstavitev pošlješ 

 

Če imaš v zvezi s tem kakšno vprašanje, ti bom z veseljem pomagala 

oz. svetovala. 

                 Torej datum domačega branja ostaja enak. 

                   5.a – 14.4. 2020                                     5.b – 15.4. 

 

3. V sredo, 15.4. je tudi zadnji datum preverjanja za BRALNO PRIZNANJE.   

 

Tisti, ki želite predstaviti knjigo, mi prosim čim prej javite, da 

organiziram potek dogodka preko spleta. 

 

             Toliko glede načrtovanja dela v prihodnjem tednu.  
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              Zdaj pa se lotimo dela za SREDO in ČETRTEK.  

Tokrat boš za delo potreboval BERILO 5 in zvezek za slovenščino. 

Spoznal boš novo besedilo znanega slovenskega pisatelja, pa še kaj drugega te čaka. 

 

1. MOTIVACIJA 

Vzemi list papirja in nanj napiši, kaj vse te lahko TIŠČI ? 

 

2. PROBLEMSKO VPRAŠANJE 

Kakšna pa so pomladna tiščanja? Razmisli in si skušaj odgovoriti na to vprašanje. 

3. OBRAVNAVA BESEDILA 

Pisatelj Slavko Pregl je napisal zanimivo zgodbo o dečku približno vaših let. Bil je 

povsem navaden fantič. Na vsem lepem pa se je nekega jutra v njem začelo dogajati 

nekaj čudnega,  

PREBERI odlomek  POMLADNA TIŠČANJA  na strani 74. 75  

 

4. RAZMIŠLJANJE OB BESEDILU 

Hja, tako je to…nekega dne se pač zbudiš in čutiš, da se v tebi nekaj dogaja… 

 

Poskusi odgovoriti na vsa naslednja vprašanja (ustno). 

Kako se obnaša Andrej? 

Zakaj se zapre v kopalnico in pride ven koncentrat vseh lepotcev sveta oz. 

njihovih kolonjskih vod? 

Zakaj je pisatelj v zgodbo vnesel pretiravanja? 

Kako pa se ti zjutraj urediš? 

Opiši svoje obnašanje, ko vidiš osebo, ki ti je všeč. 

Zakaj nam je nerodno govoriti o ljubezni? 

Kako lahko enačimo čustvi, kot sta ljubezen in neiskrenost? 

Znani in priljubljeni ljudje javno govorijo o ljubezni- npr. v besedilih popevk je 

ljubezen najpogosteje omenjena. 
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Ali poznaš kakšno? 

Ali je torej kakšen razlog, da nam je nerodno govoriti o ljubezni, ki je eno 

najlepših čustev? 

 

5. ZAPIS  ZVEZEK 

 

                     POMLADNA TIŠČANJA 

                                            Slavko Pregl 

Odlomek je iz knjige Geniji v kratkih hlačah. To je REALISTIČNA PRIPOVED, 

kar pomeni, da pisatelj pripoveduje zgodbo, kakršna bi se lahko v pravem 

življenj res zgodila. 

        V zgodbi nastopajo... (dopolni). 

Zgodba se dogaja… (dopolni, kje se dogaja). 

Zgodba se dogaja… (dopolni tako, da zapišeš ustrezen letni čas). 

 

Izpiši neznane besede. Poišči tudi njihov pomen. 

                                                                    

Kako je Andrej preživel preostali del dneva?  

Zapiši nadaljevanje zgodbe. Lahko narišeš tudi strip ali zapišeš pesem. 

 

Predlog: Na youtubu si oglej, katerega od delov nadaljevanke  

ODPRAVA ZELENEGA ZMAJA. Posneta je po Preglovi knjižni predlogi. 

 


