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Učiteljici: Polona Kalan, Tadeja Plut Krajnik

Pozdravljeni, učenci!
V torek in sredo boste imeli dneva dejavnosti, v torek bo kulturni dan, v
sredo pa športni dan. Navodila za dejavnosti najdete prav tako na spletni
strani.
Tako prejemate gradivo le za dve uri. Želiva vam veliko veselja pri
reševanju nalog.
četrtek, 16. 4.
Učni pripomoček: Berilo 7
Vsi ste zagotovo že prebrali kakšno basen – krajšo živalsko zgodbo (v vezani ali
nevezani besedi) s poučno moralo – naukom.
1. V berilu dvakrat preberi basen z naslovom Mravlja in muren, ki jo je napisal zelo
znan francoski basnopisec Jean de La Fontaine.
V zvezek odgovori na vprašanja.
Kdo sta glavni osebi – živali v prebrani basni?
Zakaj nastopa v basni tako malo oseb – živali?
Ali so v basni živali opisane na znanstveni način?
Zakaj po tvojem mnenju avtor pripoveduje basni?
Ali nas želi samo razvedriti ali tudi česa naučiti?
Napiši, kaj ti sporoča avtor s to basnijo.
V zvezek prepiši spodnjo snov in si jo zapomni.
 Basen je kratka, duhovita, a poučna živalska zgodbica (z naukom).
 Lahko je zapisana v obliki poezije ali proze (v vezani ali nevezani besedi).
 V njej nastopajo živali s človeškimi lastnostmi, so poosebljene (govorijo,
delajo, mislijo), npr. lisica je zvita, mravlja – delavna …
 Njihovi pripetljaji opozarjajo na napake ljudi in s tem kažejo vrednote.
 Velikokrat lahko nauk basni povežemo s pregovorom.

Besede v okvirčkih pravilno razvrsti in dobil boš pregovor, ki nam sporoča nauk
prebrane basni.
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Pregovor: ____________________________________________________
 Prvi znani basnopisec je Ezop – grški basnopisec iz 6. st. pr. n. št., znan je tudi
Francoz Jean de La Fontaine. Slovenski avtorji: Fran Erjavec, Janez Trdina,
Fran Levstik, Matej Bor …
3. Basen lahko ilustriraš.
_____________________________________________________________________
petek, 17. 4.
Učni pripomoček: 2. delovni zvezek, 16. enota (Skupaj nam bo lepo)
V tej enoti se boš naučil razlikovati in pisati uradno in neuradno vabilo.
Reši naloge na str. 120–123.

