
SLOVENSKI JEZIK  

Danes boš spoznal ljudsko pravljico Zdravilno jabolko. V berilu poišči Ljudska 

pravljica, Zdravilno jabolko in jo temeljito preberi. Podčrtaj si neznane besede 

in poišči njihovo razlago.  

Ustno odgovori na naslednja vprašanja.  

Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?  

Si pričakoval takšen konec?  

Preberi si  vprašanja v berilu na strani 103 (1. – 6. alineja) in ustno odgovori 

nanje.  

 

V zvezek napiši naslov ZNAČILNOSTI LJUDSKIH PRAVLJIC (lahko v obliki 

miselnega vzorca) in napiši spodaj zapisane značilnosti:   

- ZNAČILEN ZAČETEK IN KONEC,   

- STALNA PRAVLJIČNA ŠTEVILA,   

- ZNAČILNE PRAVLJIČNE OSEBE,  

 - ČUDEŽI in ČUDEŽNI PREDMETI, 

 - DOBRO ZMAGA NAD ZLIM,   

- ZNAČILNE BARVE,   

- ZAPOVEDI in PREPOVEDI,  

 - PONAVLJANJE ISTIH DOGODKOV.  

 

NALOGA ZATE: v zvezek zapiši svojo ljudsko pravljico.  

Pred pisanjem si preberi prvi del navodil v berilu stran 103, 7. alineja (do 

navodil za govorni nastop).  

V pomoč ti naj bodo glavne značilnosti, ki se pojavljajo v ljudskih pravljicah (glej 

zvezek). Ne pozabi na uvod, jedro in zaključek.  



Pri pouku na daljavo boste vsi prebrali svojo pravljico. Tvoja naloga je, da si jo 

pred tem večkrat prebereš, da bo tvoj nastop pred sošolci tekoč in zanimiv za 

njih.  

IZZIV: Ilustriraj svojo pravljico.  

 

 

Sedaj te čaka še delovni zvezek.  

Začni na strani 90, preberi, kaj vse se boš naučil v tem poglavju.  

Na naslednji strani imaš zapisan opis življenja vrstnika z naslovom Moja 

prijateljica Vida Šterk. Dvakrat ga pozorno preberi in pravilno reši trditve pod 

besedilom.  

Na strani 92 reši vse, izpustiš pa lahko samostojno delo.  

In že si na strani 93.  

Loti se prve naloge. Preberi si recept za pisanje besedil, saj si boš kasneje pri 

pisanju z njim tudi pomagal.  

Najprej si izberi, katerega vrstnika boš opisal, lahko je to sošolec, prijatelj, 

bratranec ali tvoj sorojenec. Torej nekdo, ki ga zelo dobro poznaš. 

Tako, sedaj pa veselo na delo! Tvoj opis naj vsebuje naslov in vsaj 10 daljših 

povedi (vesela bom, če bo tudi kakšna več). 

 

V začetku šolskega leta smo spoznali pravilo zapisovanja velike začetnice. Se še 

spomniš? 

Izpolni preglednico, ob tem pa si pomagaj z besedilom.  

Na naslednji strani imaš pravopisni opomnik in zapisana občna in lastna imena. 

Oba okvirčka prepiši v zvezek, lahko ju dopolniš še s svojimi primeri.  

Sedaj si ponovil, kaj so občna in lastna imena, zato se loti naloge, ki sledi.  

 

Na strani 95 besedam, ki so zapisane, določi občno ime.  

Torej Sava, Soča, Drava so slovenske reke.  



Sedaj pa moraš našteti še nekaj vrst zelenjave, sadja in testenin. 

Naj ti malce pomagam.  

Poznam več vrst testenin, te so: polžki, peresniki, špageti, široki rezanci, 

svedrčki, metuljčki, fuži. 


