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Glasbena umetnost - OPERA 

Danes boste spoznali OPERO. 

Na kaj pomislite ob besedi opera? Ste si že ogledali kakšno? 

 

Naj vam najprej predstavim OPERO. 

Opera je glasbeno-gledališko delo, v katerem pevci, ki so hkrati tudi igralci, pojejo ob 

spremljavi orkestra. Na odru nam »pojejo« zgodbo (pravljico, zgodovinski dogodek, 

ljubezensko, šaljivo…) 

Operno besedilo, s tujo besedo mu rečemo libreto, napiše pisec, skladatelj zapiše glasbo – ga 

uglasbi. Note, ki jih uporabljajo pevci in orkester, imenujemo partitura. Kostumograf nariše 

kostume. Scenograf ustvari sceno (postavitev na odru: mesto, sobo, trg, gozd …). 

V operi sodelujejo pevci (solisti, pevski zbori), orkester, včasih plesalci. Dirigent poskrbi za 

njeno izvedbo. 



Preberite opis pravljične opero, za katero je skladbe napisal Wolfang Amadeus Mozart, 

besedilo (libreto) pa Emanuel Schikaneder. 

Princ Tamino in Pamina (hčerka Kraljice noči) sta postavljena pred hude preizkušnje preden se 

lahko poročita.  Pri premagovanju teh jima pomaga moč ljubezni in čarobna piščal, ki jo princu 

podarijo kraljičine dame. 

V zgodbi nastopa tudi ptičar Papageno in njegova družica Papagena. 

Junakom v zgodbi pomaga svečenik Sarastro, nagajata pa jima Kraljica noči in hudobni 

Monostratos. 

 

Zdaj pa poslušajte naslednja odlomka opere Wolfganga Amadeusa Mozarta z naslovom 
ČAROBNA PIŠČAL. 

https://www.youtube.com/watch?v=BayTtpYP-bk 

https://www.youtube.com/watch?v=mPyV_sQOCU4 

Kako sta se vam zdela posnetka? Ste ugotovili kateri lik je prijazen in kateri hudoben? Po čem 
ste to prepoznali? 

 

V zvezek za glasbo napišite naslov OPERA, spodaj pa: 

Poslušali smo opero ČAROBNA PIŠČAL, ki je delo skladatelja WOLFGANGA AMADEUSA 
MOZARTA. 

 

 

SLOVENŠČINA - Besede z ožjim pomenom (podpomenke)  in besede z širšim pomenom 

nadpomenke) 

V torek in sredo smo se učili o sopomenkah in protipomenkah. 

Ustno rešite naslednje primere. Povejte, kaj predstavljata dana para besed (torej, sta besedi 

sopomenki ali podpomenki). 

lep – grd 

zima – poletje 

piškot – keks 

star – mlad 

mama – oče 

roža – cvetlica 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BayTtpYP-bk
https://www.youtube.com/watch?v=mPyV_sQOCU4


KRATKA RAZLAGA NOVE SNOVI 

Besede imajo lahko tudi OŽJI POMEN (PODPOMENKE) in ŠIRŠI POMEN (NADPOMENKE). 

Nadpomenke so besede s katerimi lahko naenkrat poimenujemo več stvari hkrati. 

Ko rečem BARVA, imam v mislih veliko različnih barv (modra, rdeča, rumena,…) 

Ko rečem ŽIVAL, se mi v mislih poraja veliko različnih živali (kača, lev, riba,…) 

 

Besedi BARVA in ŽIVAL sta torej nadpomenki, ker poimenujeta več stvari hkrati, besede 

MODRA, RDEČA, KAČA pa so podpomenke, ker poimenujejo eno konkretno stvar. 

 

Tako, zdaj pa reševanje nalog v delovnem zvezku. Rešite naloge na strani 35, 36 in 37. 

Dodatna naloga:  stran 38 

 

 

MATEMATIKA - PROSTORNINA (hektoliter) 

Danes boste spoznali, da večje količine merimo v hektolitrih. 

 

 hektoliter = hl 

      1hl = 100 l 

      1hl = 1000 dl 

 

 

Razmislite in ustno odgovorite, kaj merimo v hektolitrih? 

V zvezek prerišite zgornjo sliko. Ne pozabite na naslov - PROSTORNINA (hektoliter) 

Odprite učbenik na strani 77 in rešite naloge 6, 7, 8 in 9. Odgovore zapiši v zvezek. 

Po opravljenem delu si preveri  s pomočjo rešitev na  strani 115.



DRUŽBA - Naravne enote domače pokrajine 

Najprej si preberite snov v zvezku in jo obnovite, nato ustno odgovorite na spodnja 

vprašanja.  

Na ilustraciji poimenuj naravne sestavine domače pokrajine. 

 

PODNEBJE      PRST       RASTLINSTVO      VODA       RELIEF    
 
ŽIVALSTVO    KAMNINE 

 

 

1. Kaj je relief? Katere reliefne oblike poznaš? 

2. Kaj je značilno za podnebje v tvojem kraju? 

3. Katere rastline rastejo v tvoji domači pokrajini? 

4. Katere živali opaziš v domači pokrajini? 

5. Katere vode opaziš v bližini svojega kraja? 

 

 

 



ANGLEŠČINA 

Hello, dear fourth class. How are you today? 

1. Natančno preveri rešitve prejšnje ure in popravi napake, če so se ti 

prikradle v zapis. 
Rešitve: 1.  a-6, b-2, c-1, d-4, e-5, f-3  2.a) Stand up, please. b) Open the window, please. c) 

Listen to me, please. 3. a) His name is Sam. b) He's ten. c) His favourite toy is a train. d) Her 

name is Kim. e) She's nine. f) Her favourite toy is a doll. 

 

 

2. Odpri zvezek in napiši: 

                                                            Schoolwork 

 

1. Calculate. Izračunaj. Številke zapiši z besedami. 

 

a) twelve + seven =________                     b) twenty – four =___________ 

 

c) fourteen + four = ________                   d) thirteen + two = __________ 

 

e) nine+ eight = ___________                    f) six + six = ________________ 

 

2. V teh časih v trgovino ne hodimo pogosto. Zato si napišemo 

nakupovalni seznam(»listek«), preden gremo. Napiši svoj nakupovalni 

seznam(3 stvari) in ga pokaži mami. Morda bo pa upoštevala tvoje 

želje. 

Primer: 2 cakes 

              8 bananas 

              3 sausages 

                                    My shopping list 

 

 

3. Odpri delovni zvezek na strani 52 in reši nalogo 1. Nalogo preveri s 

pomočjo učbenika na strani 52. 

4. Zapoj pesmico iz učbenika na strani 48. 

 

https://folio.rokus-

klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=48&layout=single 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=48&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=48&layout=single


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

3. ura:  

Danes delamo nekaj za telo: 

 

Pripravite si blazino ali brisačo za pod telo. Tudi plastenko vode si pripravite, tekočina 

je namreč pomembna pri vadbi. 

Najprej naredite raztezne vaje. Spomnite se na šolske vaje v telovadnici. Začnemo pri 

glavi, potem roke, trup in noge… 

 

Vsako vajo izvajaj 20 sekund, vmes počitek 10 sekund in se pripravi za naslednjo vajo. 

Po celotni izvedbi naredi takoj še eno ponovitev v tem vrstnem redu. 

1 – visoki skiping 

2 – počepi s široko postavljenimi nogami 

3 – sklece na kolenih 

4 – trebušnjaki s pokrčenimi in dvignjenimi nogami 

5 – drža v skleci (plank) 

6 – poskoki narazen-skupaj in zamahi z rokami, vaja stoje 

7 – izpadni korak naprej izmenično leva-desna noga 

8 – vojaške sklece (počep, izteg v skleco, počep, poskok v zrak) 

 

Predno boš začel izvajati to vadbo, si dobro preberi vaje, pripravi podlogo, tudi uro za 

merjenje. Za pomoč prosi družinskega člana. Lahko pa delate v paru ali vsi skupaj. 

Prvič naredi dva , potem pa jih stopnjuj. Komur bo šlo dobro, lahko tudi več, seveda 

lahko tudi manj. Bistveno je, da se potrudiš narediti nekaj zase. 

 

 

 

Ob koncu naredi še sklop 

raztezanja - joga vaje, ki so 

prikazane na sliki. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pa veliko zabave! 

 

  



DOMAČE BRANJE (4. del) 

 

Opomba: stran 21 je fotografija! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


