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Učenjak z najmanj truda

SLOVENŠČINA - Miha Mate – Prekinjena predstava
Preberite spodnje besedilo in odgovorite na vprašanja.
Opozorilo:
Za danes smo se dogovorili, da bomo izvedli predstavitev opisa živali. Ker pa danes in jutri
opravljam delo na matični šoli, predlagam, da sami opravite predstavitve po skupinah, ki so
narejene. Pokličite se po razporedu.
Spoštujte vljudno komunikacijo in uživajte.

10.00 – skupina A
Alojz
Marko
Leon
Tevž
Aljaž

10.30 – skupina B
Bine
Filip
Tian
Vid
Timotej

11.00- skupina C
Katja
Urška
Aja
Eneja
Neža

11.30 – skupina D
Niah
Kyra
Mija
Brina
Ella

Miha Mate
Prekinjena predstava
Tisti dan si je Matevž dobro zapomnil. Njihova šola je šla na izlet v Ljubljano.
Navsezgodaj je moral vstati, da je pravočasno prišel na vlak, ki jih je odpeljal
proti našemu glavnemu mestu.
Potem so dolgo časa hodili in končno prišli do živalskega vrta na drugi strani
mesta. Tu pa so kaj kmalu pozabili na dolgo utrujajočo pot. Mnogi med njimi so
bili prvič v živalskem vrtu in bili so navdušeni nad živalmi. Zato so se pri njih
zadržali dalj časa, kot so mislili.
Vsi oznojeni in utrujeni so potem prihiteli v opero, kjer je bila predstava. Velika
hiša z bleščečimi lučmi jih je očarala. Dvignila se je zavesa in predstava se je
začela. Tedaj pa se je nekdo izmed njih spomnil, da je lačen. Segel je v torbico
in iz nje potegnil pol klobase. S slastjo je zagrizel vanjo. Ko je to opazil njegov
sosed, je tudi sam začel brkljati po torbi. Ni preteklo pet minut, ko so po vsej
dvorani šušteli papirji in papirčki in se je slišalo veselo cmokanje.
Tedaj pa je orkester nenadoma utihnil. Dirigent je prekinil predstavo. Obrnil se
je k poslušalcem in užaljeno dejal: »Če ne bo miru, ne bomo nadaljevali. Vsaj
najedli bi se lahko doma!«
Usta so se ustavila na pol poti in tudi roke so obstale. V dvorani bi slišal miško,
če bi pritekla.
Dirigent je še malo počakal, potem pa spet dvignil drobno paličico in predstava
se je nadaljevala. Tako je bilo vse do konca, ko so se otroci usuli v mestni park
in tam slastno jedli pripravljene dobrote. Tudi Matevž je vzel iz torbice velik
sendvič, ki mu ga je pripravila mama. Toda nič kaj mu ni teknil. Še vedno je
videl resnega dirigenta in slišal njegove besede: »Vsaj najedli bi se lahko
doma!«
(Prirejeno po: Miha Mate, Hopla, oprostite. Mladinska knjiga, Ljubljana 1984.)
Odgovorite na vprašanja v celih povedih. Pazite na čitljivost in pravopis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kdo je napisal zgornje besedilo?
Kateri književni osebi nastopata v prebranem besedilu?
O čem predvsem govori besedilo?
S čim so se učenci odpeljali na izlet.
Kakšna je bila pot do živalskega vrta?
Kje so si učenci ogledali živalski vrt?
Kdo je Matevžu pripravil sendvič?
S katerima besedama je v besedilu opisano dirigentovo vedenje?
Katere dirigentove besede so mu ob koncu predstave odmevale v ušesih?

MATEMATIKA – Pisno deljenje
Izračunajte in naredite preizkus.
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Tuji jezik - angleščina
Dear pupils, hello. How are you today?
1. Najprej preglej rešitve prejšnje ure.
Rešitve: WB 62/1 1 Misty 2 Whisper 3 Rabbit WB62/2 2 see 3 me 4 rabbit WB62/3 2 Yes, I am.
3 Come with me.

2. Odpri učbenik na strani 60 in zapoj pesmico.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61

busy- zaposlen hide-and- seek – igrati se skrivalnice

3. Zdaj pa poslušaj nalogo 1 na strani 61 in ustno odgovori na vprašanji.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61

4. Poslušaj še enkrat, kako vprašamo in odgovorimo o vsakodnevnih opravilih.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61

5. Odpri zvezek in napiši naslov Schoolwork. Zdaj pa odpri še učbenik na strani 64, si oglej sliko,
prepiši vprašanja v zvezek ter odgovori nanje.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=64-65

6. Ta naloga je neobvezna. Rešiš jo, če ti ni pretežka. Preberi pesem My perfect week in nato poskusi
napisati svojo lastno pesem. Vesela bom, če mi jo boš poslal/poslala.

Razrednikova ura
Odprite povezavo in rešite zanimiv kviz z naslovom: UČENJAK Z NAJMANJ TRUDA?
Povezava do kviza: : https://www.pil.si/testi/#test7

