
SLOVENŠČINA ----------------------------------------Učiteljica Vlasta Prevolšek 

Dragi četrtošolec/četrtošolka! 

Korakamo v 8. teden učenja na daljavo.  
Vesela sem, da tudi na tak način dobro delate in mi pošiljate svoje izdelke v 
pogled.  
Nastajajo  zelo lepa ustvarjalna besedila, prošnje, zahvale… 
Če se ti kje zatakne, ali želiš izvedeti še kaj, oz. preprosto deliti to kar počneš,  

mi lahko pošlješ sporočilo na vlasta.prevolsek@guest.arnes.si .  Z veseljem ti 

bom odgovorila. 

ŽELIM TI USPEŠNO DELO! 

8.TEDEN /11. 5. 2020 - 15. 5. 2020 

11. 5. 2020                                                                                           2 šolski uri  

Učna enota: Primož Suhodolčan: TI KANTA POŽREŠNA! 
Obravnava berila  B/ 58 

 
NAPOVED BRANJA 

Primož Suhodolčan je eden izmed najbolj priljubljenih in branih slovenskih 
mladinskih pisateljev. Za njegov slog pisanja sta značilna akcijska komedija 
in domišljijski humor, ki prevevata tudi roman Košarkar naj bo; po katerem 
je posnet tudi film (2 dela). 
 
Danes boš spoznal/a  kratko in  zabavno  zgodbo Ti kanta požrešna! 
Je ena izmed pravljic v zbirki Pozor! Pravljice!  
V njih deček po imenu Popek ne pripoveduje o uročenih kraljičnah, zlobnih 
mačehah itn., ampak pripoveduje zgodbe o povsem navadnih, vsakdanjih 
stvareh, kot so npr. kljuka, svetilka, stol … Popek namreč pod velikim 
hrastom najde nenavadno sporočilo: hodi naj po svetu in otrokom  
pove pet pravljic in na koncu ga bo čakalo veliko presenečenje.  
Zato Popek odide po svetu pripovedovat pravljice … 

 
TVOJE DELO: 

 Dejavnosti pred branjem  (naloge lahko rešiš tudi ustno) B/58 

 Branje kratke zgodbe B/58 (2-krat/tiho in glasno branje) 

 Dejavnosti po branju (odgovore  od 1-8 lahko rešiš ustno)  B/61 
 

 LITERARNO USTVARJANJE/MEDIJSKA USTVARJALNICA B 61 
 
 

mailto:vlasta.prevolsek@guest.arnes.si


PREIZKUSI SE V USTVARJALNEM PISANJU: 
 

1. Izberi povsem vsakdanji predmet (vrečko, škarje….), ki oživi. 
2. Predstavi eno njeno lastnost in to lastnost stopnjuj. 
3. Zgodba naj se začne in konča na podoben način kot Suhadolčanova.  

               Poskusi posnemati tudi njegov način pripovedovanja (npr. «pa to še 
                ni bilo vse« , »ljudje so se čudili« itd.). 
 

13. 5. 2020 /   14. 5.  2020                                                                         2 šolski uri  

Učna enota: KAKO IZREKAMO IN KAKO ZAPIŠEMO OPRAVIČILO DZ/ 88-95 
samostojno delo s pomočjo delovnega zvezka in video razlage na you tube. 
 

 
Do sedaj si se naučil/a  kako izrekamo in napišemo prošnjo in  zahvalo in se 
vadil v zapisu le-teh. Besedilo je običajno zapisano iz 5 delov.  

 
V tem tednu boš spoznal/a, kako izrekamo in napišemo opravičilo.  
TVOJE DELO: 

 Najprej si oglej video razlago  o opravičilu  
https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM 

 Preberi  opravičila v oblačkih (1,2, 3) DZ 88/1 in podčrtaj besedo/e, s 
katerimi izrekamo opravičilo. Na vprašanja v tej nalogi  DZ 89 odgovori 
ustno.  

 Vadi se v pisanju opravičil preko različnih medijev ( telefon, e-pošta) 
DZ 92/2, DZ 93/3 

 Vadi se v zapisu pisnih opravičil, v zvezek napiši vsaj eno pisno 
opravičilo DZ 94/4   

 
****DODATNA NALOGA 
VADI ZAPIS OPRAVIČILA V ZVEZEK  IZ VIDEO RAZLAGE 
DOPOLNI RUMENA OBLAČKA DZ 95. 

 
 
 

PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA 

 BRANJE KNJIG (za 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.  

 Preberi eno izmed knjig v zbirki POZOR! PRAVLJICE! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM

