
SLOVENŠČINA 

10. teden 

 

1. IN 2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: list papirja, zvezek za umetnostna besedila. 

 

Pri naslednjih dveh urah slovenščine boš pripravil/a besedilo za 

govorni nastop. Šele ko ti ga popravim, pa se lahko zares začneš 

pripravljati (se naučiš besedilo in ga glasno pripoveduješ).  

Učili smo se opisovati osebe, prejšnji teden pa ste brali o čudežnih 

bitjih. Za tvoj govorni nastop boš vse to skupaj združil/a. 

Kako? 

Napisali boste domišljijsko zgodbo oziroma domišljijski spis. 

Bodite čim bolj domiselni in naj vaša domišljija pride do izraza.  

Nekaj nasvetov za pisanje: 

UVOD 

Obiskalo vas je neko čudežno, nenavadno bitje. Dajte temu bitju ime.  

Obiskalo vas je lahko ponoči, v šoli, na igrišču … 

Lahko je prišlo na obisk, lahko se mu je pokvarilo prevozno sredstvo, 

lahko si je želelo ogledati Zemljane ... 

Kako ste se vi odzvali na njegov prihod? 

 



JEDRO - GLAVNI DEL 

Natančno opišete izmišljeno bitje (njegovo zunanjost, obleko, 

navade, sorodnike, prijatelje …). 

Lahko vam bitje pripoveduje, lahko samo opisujete, lahko ste bili pri 

njem na obisku … S čim se prevažajo, v kateri deželi, na planetu 

živijo? Natančno opišite njegovo deželo, pokrajino, bivališča, kaj 

gojijo na njivah ali  kje drugje, s čim se hranijo, kaj delajo, njihovo 

šolo, igre, igrače ... 

Kako ste s tem bitjem ravnali? Lahko ste ga povabili na igrišče in se 

igrali, lahko v kino, v restavracijo, v šolo … vam je pomagal pri 

domačem delu? 

Kaj ste mu v svojem domačem kraju pokazali (znamenitost domačega 

kraja)? 

Obvezno opišite tudi, da ste ga odpeljali na obisk ene izmed 

slovenskih znamenitosti (npr. Štanjel, Lipica, Postojnska jama, Bled, v 

gore, na morje …) 

ZAKLJUČEK 

Slovo od vašega čudežnega bitja. 

1. Najprej si naredi načrt pisanja (lahko miselni vzorec, oporne 

točke …). 

2. Zgodbo napiši na list »na grdo«. 

3. Preglej in si popravi napake ali pa si dopiši, če si kaj pozabil. 

4.V zvezek napiši naslov OBISKALO ME JE ČUDEŽNO BITJE 

4. Prepiši svojo zgodbo. 

Pošlji mi svojo zgodbo, da jo bom prebrala in ti napisala povratno 

informacijo. 



3. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: berilo in zvezek za umetnostna besedila. 

 

Vzemi zvezek in napiši naslov RIME. Prepiši naslednje besede. 

pravljica- 

zvonček- 

pižami-  

zaspiva-  

palček-  

zmajček-  

Vsaki besedi poišči eno ali več besed, ki se rimata z njo (npr. pravljica- 

mavrica…) in jih napiši. 

Danes boste spoznali pesem Zmajček Zalogajček, ki jo je napisal 

Miroslav Košuta. Pesem je iz zbirke Na Krasu je krasno. 

V berilu na strani 133 si dvakrat glasno preberi pesmico Zmajček 

Zalogajček. 

Ustno odgovori na naslednja vprašanja. 

1. Med katere zmaje bi uvrstil zmajčka Zalogajčka? 

2. Kje živi zmajček Zalogajček?  

3. Kateri pravljični elementi se še pojavljajo v pesmici? 

4. Ali pesnik govori o njegovih hudobnih dejanjih? 

5. Ali se pesnik jezi na zmaja, ker ni dober? 

6. Kako zaključi pesem? 

7. Koliko kitic ima pesem? 

8. Koliko verzov ima posamezna kitica? 



4. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: berilo in zvezek za umetnostna besedila. 

 

Lahko si še enkrat prebereš pesmico Zmajček Zalogajček. 

Ustno odgovori na vprašanja v berilu na strani 133 (En, dva, tri - 

odgovori ti). 

Vzemi zvezek in napiši kratko zgodbo (vsaj 10 povedi) z naslovom 

KAKO JE ZMAJČEK ZALOGAJČEK POSTAL ZMAJ ZALOGAJ. 

 

 


