
SLOVENŠČINA -------------------------------------vlasta.prevolsek@guest.arnes.si 

Dragi četrtošolec/četrtošolka! 

Verjetno si nisi niti v sanjah kdaj zamišljal/a, da bi se učil/a na daljavo.   In to 
celo 9. teden. Tvoje šolsko leto  bo letos resnično drugačno in bo zagotovo 
sodilo v zgodovino tvojega šolanja.  
Vesela sem, da tudi na tak način dobro delaš in mi pošiljaš svoje izdelke v 
pogled.  Nastajajo  zelo lepa ustvarjalna besedila, prošnje, zahvale…  
 
Nekateri učenci ste prebrali veliko knjig. Z branjem knjig si  širiš svoje obzorje, 
knjige nudijo vpogled v drugačno življenje in okolje, hkrati pa nas lahko tudi 
pomirjajo, sproščajo ali navdihujejo.  
 
ŽELIM TI USPEŠNO DELO! 

9.TEDEN /18. 5. 2020 - 22. 5. 2020 

18. 5. 2020 /  19. 5. 2020                                                                        3 šolske ure 

Učna enota: Josip Vandot: KEKEC NAD SAMOTNIM BREZNOM 
                             Obravnava berila  B/ 136 
 *** OGLED FILMA KEKEC                                                

 
NAPOVED BRANJA 

 
 
Danes boš spoznal/a  odlomek iz zgodbe KEKEC NAD SAMOTNIM 
BREZNOM. 
 

TVOJE DELO: 

 Preberi odlomek (2-krat/tiho in glasno branje) B/136 

 Dejavnosti po branju (odgovore  od 1-7 lahko rešiš ustno)  B/137 

 Preberi odlomek   o Kekčevemu pogumu in odločnosti  
B/136 – 2. odstavek… 

mailto:vlasta.prevolsek@guest.arnes.si


Začne se: V seno je zaril glavo in na glas zajokal …  in konča:  »Čakaj 
me Bedanec, nocoj te bo strašilo sto sov. Ti Bedanec pa glej, kako se 
jih iznebiš! Nocoj je Kekec gluh, obe ušesi je gluh…« 
 
LITERARNO USTVARJANJE/MEDIJSKA USTVARJALNICA B 136 
 
IZBIRAJ MED: 

 

 1. Zdaj boš igralec: Postavi se v vlogo Kekca in zaigraj ta prizor. 
(NAMIG: lahko se oblečeš kot Kekec, na začetku  imaš  glavo sklonjeno, 
jokaš, pesti imaš stisnjene, cepetaš z nogami ...). 
Prizor lahko končaš s Kekčevo pesmijo (povezava z GUM). 

Oglej si posnetek na You tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=67SitDFEQOM       ali  
https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM 

 
***POSNEMI SE IN MI POŠLJI VIDEO (če želiš, NEOBVEZNO), PRAV RADA BI 
VIDELA KAKŠNEGA IGRALCA/IGRALKO - KEKCA. 
 

 2. Preizkusi se v ustvarjalnem pisanju 
            Kekec naj se tokrat spopade z novim planinskim hudobcem.  
            Izmisli si njegovo ime in ustvari napeto pripoved. 
 

20. 5. 2020 /  21.5. 2020                                                                   2 šolski uri  

Učna enota: PONAVLJANJE  DZ/ DZ 104 – 107  
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 
opravičilo in  vadil/a v zapis le-teh.  

Danes  boš učno  snov utrdil/a, poglobil/a in preveril/a.  
 

TVOJE DELO: 

 Reševanje nalog v DZ 104/1, DZ 105/2, 106/3, 4, 5. 
               LAHKO REŠIŠ USTNO! 

 Pisno reši nalogi DZ 107/6 in 8. 
 

 NA KONCU SNOV PREVERI S KVIZOM/spodaj dodana spletna stran 
            SLEDI VSEM NAVODILOM. 
            ZAPISANO ZAHVALO MI  POSLIKAJ IN POŠLJI, POLEG NAPIŠI TUDI       
            REZULTAT KVIZA (število točk), npr. 20/26  

https://www.youtube.com/watch?v=67SitDFEQOM
https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM


 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDACUJjDEJ_YGoXG4nxTImSkNztFk6CcbEumFgjH_38
QQDaw/viewform 
 
TUKAJ POGLEJ REZULTAT: 
 

 
PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA 

 Po Kekčevih zgodbah so posneli film že davnega leta 1963. 
 Oglej si kakšnega. 
Jaz sem na spletu našla edino tole verzijo s hrvaškimi podnapisi.  
Ker pa je film v slovenščini, s tem ne boš imel/a težav.  

 
           https://www.youtube.com/watch?v=q7cF1piOxwo 
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