
TOREK, 5. 5. 2020 

SLJ: Pesem Zbudilka – BERILO str. 34 

Zamislite si čas, ko ste hodili zjutraj v šolo.  

Kaj vas je zbudilo?  

Kako ste se počutili? Ste se jezili?  

Bi še spali?  

Če imaš doma budilko, jo navij do konca in poslušaj njeno zvonjenje. 
Kaj mislite, kaj so zzzbudilne besede? 

 

Zjutraj je torej vsakdo jezen na budilko in njene zzzbudilne besede, tudi pesnik 
Boris A. Novak. On še posebej, zato budilki sploh ne pravi več budilka, ampak 
zzzbudilka. 
Prosi starše naj ti preberejo pesmico.  
Ali znaš odgovoriti na vprašanja: 

- Kdo sta književni osebi, ki ju srečamo v pesmi? 

- Kako vemo, da je deček in ne pesnik? 

- Kdaj se pesem dogaja? Kako vemo, da je to zjutraj? 

- Kako se začne jutro v pesmi?  

- Ali je budilkino zvonjenje prijetno? Preberite verze, ki govorijo o tem.  

Sedaj pa tudi sam večkrat preberi pesmico. Poskusi jo prebrati doživeto. 

V velik brezčrtni zvezek napiši naslov pesmi in pesnika. Na sredino nariši uro. 

Okrog nje pa prepiši  nekatere zzzzzbudilne besede, lahko dodaš tudi svoje 

besede. 

                                                     Zzzbudilka 

Boris A. Novak 

 

                        zzzvoni 

zzzver 

 



MAT:  DE + DE = DE 

DANES BOŠ POSKUSIL /A RAČUNATI NA KRAJŠI NAČIN 

V  matematični zvezek napiši  Vaja . PREPIŠI  račune in  jih izračunaj. Pazi, 

da zraven glasno govoriš, ko računaš. (Postopek : Kako računamo?)  

Zapis v zvezek:  Ko boš v zvezku zapisal prvi račun, pazi, da boš spustil dovolj vrstic (2 vrstici izpusti) in 

piši v tretjo, saj smo zopet začeli z rožički, da bo bolj pregledno.  

Na koncu preveri, če si pravilno računal/a. 

Pomembno je, da znajo glasno izračunati na daljši način, zapišejo na krajši način. 

\   / 

41 + 26 =  

 \   /  

53 + 42=  

 \   /  

16 + 23 =  

 \   /  

63 + 35= 

\   /  

51 + 33 =  

 \   / 

44 + 34= 

 

Sedaj pa odpri DZ in reši stran 7/nal. 8 in str. 8. Se spomniš, pri križanki moraš v 

en kvadratek zapisati eno številko.  

 

 

REŠITVE ZA ZVEZEK: 

20   6 

\   / 

41 + 26 = 67 

KAKO RAČUNAMO? 

Na drugi seštevanec naredimo dve črtici (rožička, 

ročici,rokici). 

 Drugi seštevanec razdelimo na D in E. Na prvi rožiček 

(rokico) zapišemo 20, na  drugi 6.  

Nato v mislih najprej izračunamo 41 + 20 = 61 + 6 

(dodamo ali prištejemo).  

Če imaš težave, računaj še na daljši način.  

Pomembno je, da znajo glasno izračunati na daljši 

način, zapišejo na krajši način. 

 



40   2 

 \   /  

53 + 42= 95 

20   3 

 \   /  

16+ 23 = 39 

30    5 

 \   /  

63 + 35= 98 

30    3 

\   /  

51 + 33 = 84 

30    4 

\   /  

44 + 34 = 78 

 
 
 
GUM: Pesem - ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT 

 

• Pesem najdeš na spodnji povezavi: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 

Doživeto zapoj pesem. Ne pozabi na ritmično ploskanje. Refren pojemo 
živahno, kitice pa pripovedno.  

 
Bodi ustvarjalen: 
Namesto ploskanja v refrenu lahko uporabiš 
ostale lastne inštrumente (tlesk, udarci z rokama 
po kolenih, podrsaš dlan ob dlan) 
 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


ŠPO:   Lovljenje in podaja žoge na mestu  

Ogrevanje: hoja in tek,  minuta počasnega teka po prostoru, nato pol 

minute hoje; 20 sekund hitrega teka, pol minute hoje. Dodatno ogrej 

zapestja.  

Pripomočki: žoga  

Tehnika meta: posebno pomembna je postavitev zamašna roka – 

nasprotna noga; npr. desničarji pri metu dajo naprej levo nogo. Vsak 

učenec naj ima svojo žogico (teniško/iz pene/iz blaga). Najprej samo z 

gibi nakazuj met.  

Met ob steno: postavi se pred steno, žogico meči ob zid in jo lovi.  

Podajanje žoge v paru: prosi nekoga od domačih, da ti pri tej nalogi 

pomaga. Vsak par dobi žogo, ki si jo podajata z zgornjo podaja (met 

žoge izpred prsi). Žogo lovita z obema rokama. Na začetku stojita tri 

korake narazen. Če lovilec žoge ne ujame, oba ostaneta na svojem 

mestu, če pa jo ujame, oba stopita korak nazaj. 

Sedaj pa se še sam poigraj z žogo, poskusi različne mete, na eni 

nogi, jo vodi, odbijaj, skratka zabavaj se. 

 

***DOP: SLJ - Branje z razumevanjem (neobvezno) 

GLASNO PREBERI BESEDILO IN SLEDI NAVODILOM.  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/planinski-pohod 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/slika-poved-1 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/slika-poved-2 

 

Učenje je lahko zabavno. 😊 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/planinski-pohod
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/slika-poved-1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/slika-poved-2

