
 

POUK NA DALJAVO: 

ČETRTEK, 19. 11. 2020 

 
8: 20 – Arnes ZOOM 

- POZDRAV 

- BERILO 

- DAN, DATUM, VREME 

- URNIK: TJA, MAT, SLJ, SPO, ŠPO 

 

TJA: THE ANGRY BEE (Jezna čebela) 

Oglej si in poslušaj zgodbo o jezni čebelici.  

https://youtu.be/2i6poemBIsI 

 

V TJA zvezek zapiši spodnji miselni vzorec.  

 

 

 

MAT: Utrjevanje - danes bomo utrdili in ponovili vse o likih, simetrali in 

računanju. Naloge najdeš v prilogi. 

Naloge reši v MAT zvezek. Rešitve fotografiraj in mi jih pošlji.  

https://youtu.be/2i6poemBIsI


 

SLJ : S. Makarovič - Z deževno teto smo opravili 

- Poslušaj odlomek pravljice (ZOOM). 

- Preberi ga naglas (v prilogi). 

- Preberi ga družinskemu članu. 

 

Odgovori na vprašanji v zvezek SLJ. Napiši naslov: S Makarovič, Z deževno 

teto smo opravili in današnji datum.  

- Kaj bi storil/-a, če bi srečal/-a deževno teto? 

- Kako bi koristno uporabili dežnik Deževne tete? 

 

POGOVORI SE S STARŠI: Kdo je nasilnež? Kako ravnamo z njimi? Kako 

zbereš pogum in se upreš nasilju. Kaj pomeni rek: Kdor drugemu jamo koplje, 

sam vanjo pade? 



 

SPO: Danes boš raziskovalec/-ka. Kakšna je tvoja vloga v družini in vloga 

družinskih članov? 

 

Se kdaj vprašaš? Kako to, da je stanovanje pospravljeno, kako to, da so oblačila 

oprana, kosilo skuhano, avtoservis opravljen, trava pred hišo pa pokošena? Kaj pa 

tvoja soba, kdo jo pospravi? Meniš, da dovolj sodeluješ pri družinskih opravilih? 

 

DRUŽINSKA OPRAVILA IN ZADOLŽITVE. Razmisli in zapiši podobno, kot je to 

storila MILA. 

 

 

ŠPO: Izkoristi krasno jesensko vreme in se odpravi na svež zrak, sprehod v 

naravo ti ne bo škodil 😊.   

 

Za konec pa ne pozabi označiti kako ti je šlo današnje delo od rok.  
 

https://forms.gle/qe8xG8FFUJiGDQGs5 

https://forms.gle/qe8xG8FFUJiGDQGs5


Svetlana Makarovič: Z DEŽEVNO TETO SMO OPRAVILI 

Kosovirji, prijazne in kosmate živali, se srečajo z zlobo — Deževno teto! 

 

Velikokrat se zgodi, da je kdo na pogled prav grd, v resnici pa je dobrosrčen, parneten in 

prijeten. Ampak Deževna teta ni bila ne eno ne drugo ne tretje, bila je tudi zoprna. Stopila je 

v hišico, ne da bi potrkala, ne da bi voščila dober dan, ampak je najprej z dežnikom lopnila 

po glavi Vohljačka, da je kar zabobnelo. Kar tako, brez 

vzroka ga je, iz same hudobije. Potem je zamahnila proti Cepetalu, ki je cvileč zbežalo in se 

skrilo v seno. 

»Ven, da mi takoj prideš ven,« je siknila teta, »drugače te zaprem v svoj dežnik!« 

To je morala biti huda grožnja, kajti Cepetalo je čisto prestrašeno prilezlo ven in 

trepetaje čakalo na udarce. Deževna teta je zamahnila z dežnikom, tedaj pa je Glal 

skočil prednjo. 

»Nehaj, pusti ga!« je zatulil in oči so se mu bliskale. Tudi Glil je priskočila in zavpila: 

»Zakaj si udarila Vohljačka, ti zloba?« 

Deževna teta se je zasukala in se zastrmela v kosovirja z ozkimi podganjimi očmi. Uh, 

kakšne oči je imela! Kosovirjema je šel kar mraz po hrbtu, umaknila se pa nista. 

»Kdo pa sta, mrcinici? Le čakajta, se bom pa še z vama pomenila.« 

»Bežita,« je zavpil Vohljaček, »rešita se!« 

Deževna teta pa je že stegnila dolge črne kremplje in z eno roko zgrabila Glala, z drugo 

pa dvignila dežnik. Glal je čutil, da je neznansko močna, z repom si je zakril oči in čakal na 

konec. 
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Deževna teta je zamahnila z dežnikom — ampak Glil tudi ni spala! V trenutku je skočila 

teti na ramo, s tačkami zgrabiła dežnik in ga izpulila iz tetinih krempljev. Hop! — pa je 

čepela na kupu sena, tiščala dežnik k sebi in renčala od jeze. Priskočila sta Vohljaček in 

Cepetalo in skupaj so se oklenili dežnika. 

U, kako je Deževna teta zakričala! Glala sicer ni nameravala spustiti, vendar je kosovir 

začutil, da železni prijem njenih krempljev popušča. Teta je izgubljala moč, postajala je 

čisto mlahava. Glal se ji je izvil in skočil k prijateljem, da bi pomagał braniti dežnik, a to niti 

ni bilo več potrebno. Deževna teta se je opotekala od słabosti. Hripavo je kričala: 

»Dajte mi dežnik, drugače bo joj!« 

»Joj bo zate, ne za nas,« je odvrnil Glal, »dežnik je naš!« 

»Saj ne znałe ravnati z njim, pokvarili ga boste! Vrnite mi ga!« 

Cepetalo je zavpilo: 

»Zlomimo ga!« 

Vsi so bili za to. Rsk! Rsssk! Je reklo in dežnika ni bilo več. 

Kaj pa je bilo zdaj to? Nebo se je v hipu zjasnilo, posijalo je sonce! 

Aaaa, torej take sorte dežnik je bil to! Deževna teta je z njim delala dež. 

Odlomek 

 



 
 

UTRJEVANJE MAT: Natančno preberi navodila in reši spodnje 

naloge.  

Na hitro pa še malo ponovitve.   

1. Besedilne naloge natančno preberemo. Obkrožimo podatke in 

podčrtamo vprašanje. Zapišemo račun in odgovor.  

2. Simetrala je ravna črta, ki obliko razdeli na 2 enaka dela. 

3. Lik ima stranice in oglišča. Stranica je ravna črta, ki omejuje 

lik. Oglišče je točka, kjer se stranice stikajo. Označimo jih s 

piko in veliko tiskano črko. 

 

1. naloga: 

Čebelice so imele zabavo. Prinesle so različne slaščice. Na mizi je bilo 

17 medenjakov, 28 medenih lizik in 37 medenih pit.  

Koliko je bilo vseh slaščic? 

 

Čebelice so se veselo sladkale. Pojedle so 8 medenjakov, 13 lizik in 

14 pit. 

Koliko slaščic je še ostalo? 

 

 

 



 
 

2. naloga:  

Poimenuj lik in zapiši število stranic in oglišč. 

 

                      ______________ ima _____ stranice in ________ oglišča. 

 

 

                     ______________ ima _____ stranice in ________ oglišča. 

            

         

            ______________ ima _____ stranice in ________ oglišča. 

           

            

3. naloga:  

Nariši pravokotnik in kvadrat. Obema likoma z rdečo barvico nariši vse 

simetrale.  

 

 


