
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

SLJ: Pravljica: Šivilja in škarjice - Berilo str. 108, 109 

Ponovimo: 
Kako se po navadi začnejo pravljice? (nekoč, pred davnimi časi, za devetimi 
gorami….) 
Kateri so čudežni predmeti? (svetilka, prstan, kronica ..) 
Tudi v današnji pravljici je deklica Bogdanka imela čudežni predmet.  
Dobro poslušaj radijsko igro: Dragotin Kette: Šivilja in škarjice 
Posnetek  poslušaj na spodnji povezavi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0 
 
Razmisli in ustno odgovori na vprašanja: 

- Katere književne osebe smo srečali v pravljici in radijski igri? 

- Kateri sta glavni književni osebi? 

- Kakšna je Bogdanka? 

- Kakšna je grajska gospa? 

- Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je Bogdanka dobra književna 

oseba? 

- Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je grajska gospa slaba književna 

oseba? 

- Kateri pravljični predmet si spoznal? Opiši ga. 

 

Preberi odlomek pravljice v berilu na strani 109. Beri glasno in razločno. 

Če imaš možnost, si lahko prebereš tudi  celo pravljico. 
 

Sedaj pa vzemi velik brezčrtni zvezek in ilustriraj tisti del književnega 

dogajanja, ki ti je bil najbolj všeč.  

Pošlji mi svojo ilustracijo. 

 

SPO: Veter in oblaki 

Dobro si oglej spodnji sličici. Kaj vidiš na sliki, imata mogoče sliki kaj skupnega? 

       

https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0


Glede na sliki, lahko predvidevamo, da je ob posnetku zelo močno zapihal 

veter. 

Kaj pa je veter? Veter je vremenski pojav, je gibanje zraka. Vetrovi se med seboj 

razlikujejo po jakosti (kako močno pihajo-se gibljejo) in smeri iz katere pihajo. 

Ko veter ne piha, je brezvetrje.  

Veter vpliva na življenje ljudi, živali in rastlin. Mogoče veš kako? Pomagaj si s 

spodnjimi sličicami. 

   

      

    

 

Veter premika oblake. Oblake sestavljajo vodne kapljice ali delčki ledu - 

kristalov. Iz oblakov lahko dežuje, sneži ali pada toča. Poznamo več vrst 

oblakov. Zagotovo veš, kakšno vreme bo prinesel oblak na sliki. 

   

 

Vremenoslovec je oseba, ki opazuje vreme. Za opazovanje pa potrebujejo 

različne naprave. Med njimi tudi vetromer – naprava za merjenje hitrosti metra 

in vetrokaz – naprava, ki nam kaže smer vetra. 

To je NEVIHTNI OBLAK. 

Prinaša nam nevihte s točo, 

lahko tudi viharje.  



Vremenar ali napovedovalec vremena je oseba, ki nam vreme napove. 

Sedaj pa odpri DZ str. 93. Najprej preberi besedilo o vetru in oblakih, nato pa na 

strani 94 reši 2. ,3. In 4. nalogo. 

******************************************************** 

MALI RAZISKOVALEC (neobvezen del, naredi če te zanima) 

NAREDIMO DEŽ IN OBLAKE 

Potrebuješ:  

• led  

• veliko stekleno skledo ali kozarec  

• kovinski krožnik ali posodo, s katero lahko pokriješ skledo  

• sol  

• žlico  

• kuhinjske zaščitne rokavice  

• žličko  

• sprej za lase  

Odraslega prosi, naj ti zavre vodo in jo hladi 2-3 minute. Vročo vodo naliješ v stekleno skledo 

do polovice. Vanjo vmešaj žličko soli. Z žličko zajemi vodo in jo poskusi. Je slana?  

Z rokavicami primi kovinsko posodo in jo drži nad stekleno skledo. Naj bo med stekleno in 

kovinsko posodo nekaj centimetrov prostora. Opazuj kaj se dogaja?  

Že pada »dež«? Naberi ga v žlico in poskusi.  

Sedaj pa stekleno posodo pokrij s kovinsko. Počakaj približno pol minute.  

Odkrij kovinsko posodo, z lakom za lase poškropi v stekleno posodo ter hitro zapri.  

Opazuj približno pol minute, kaj se dogaja.  

Odstrani kovinsko posodo in… Nastal je oblak. 

********************************************************  

 

 

 

 



LUM: Arhitektura: OBLIKOVANJE V TRIDIMENZIONALNEM 

PROSTORU – oblikovanje notranjega prostora  

 

Iz katerih gradbenih materialov lahko gradimo stavbe? Stavbe so iz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

lesa, kovine, opeke, kamna, stekla. 
 
Arhitektura je določena z zunanjim in notranjim prostorom.  
Vilo Čira-Čara smo že naredili (to je bil zunanji prostor). 
 

• Izdelali bomo notranji prostor – izberi eno možnost – kuhinjo, dnevno 
sobo, otroško sobo, spalnico,… 
 

• Potrebuješ škatlo od čevljev (ali kaj podobnega). V škatli oblikuj notranji 
prostor tako, da vanjo iz papirnatih gradiv nalepiš posamezne elemente, 
lahko uporabiš tudi manjši odpadni material (zamaški, sponke,…). 
 

 

• Spodnja slika ti naj bo v pomoč. Na sliki so štirje prostori. Ti izdelaj le 
enega!  



 
  

• Sliko končnega izdelka mi v tem tednu pošlji na mail. Če si to že storil, glej 

pod oznako neobvezno. 

 

***Neobvezno  

Ker ste nekateri že poslali likovno nalogo, lahko tudi ta teden likovno ustvarjate. Sami si 

izberite temo in tehniko. Postanite umetniki. 😊 

 

 

 

Lep pozdrav 

                     učiteljica Maja 

 

 


