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SLOVENŠČINA 

BAGDADSKI TATIČ 

 

Ali veš, kje je Bagdad? To je glavno mesto Iraka na bližnjem vzhodu 

(glej sliko). 

  

 

V berilu na strani 72 preberi uvod v modrem okvirčku. 
 

Morda poznaš kakšno zgodbo (ali risanko) iz knjige »Tisoč in ena 

noč«, kjer so zbrane arabske pravljice, stare tudi več kot 1000 let. 

Tam zgodbe sultanu pripoveduje Šeherezada, da bi si rešila življenje. 

 

Oglej si posnetek lutkovne predstave Bagdadski tatič, v kateri 

Ahmed iz Bagdada zgodbe pripoveduje trem gospodičnam. 
 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rokus-video-
transcode/player/index.html?video=lilibi/bagdadski_tatic_1del_mp4/stream 

 

Ali si že videl-a film Aladin? Tudi ta je iz knjige 1001 noč. 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rokus-video-transcode/player/index.html?video=lilibi/bagdadski_tatic_1del_mp4/stream
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rokus-video-transcode/player/index.html?video=lilibi/bagdadski_tatic_1del_mp4/stream


MATEMATIKA 

Preverjanje znanja: MNOŽENJE in DELJENJE 

Kot sem ti že prejšnji teden napovedala, te danes v prilogi čaka 

preverjanje znanja množenja in deljenja. 

Za vsak delovni list imaš 6 minut časa. Pripravi si štoparico! 

Če doma nimaš tiskalnika ni noben problem. V zvezek napiši naslov 

Preverjanje znanja. Predlagam ti, da imaš celo stran prazno, saj boš 

tako lažje zapisoval-a rezultate. Rezultate zapisuj po stolpcih, tako 

kot so na delovnem listu. Zapisuješ samo rezultate in ne računov! Če 

ti bo lažje, ti lahko račune narekuje nekdo drug, ne sme pa ti 

povedati rezultatov.    

 

Po šestih minutah prenehaš z reševanjem. Tudi če nisi še rešil-a vseh 

računov do konca. (Za vsak list imaš 6 minut, torej skupaj 12 minut). 

Med reševanjem enega in drugega delovnega lista si nujno moraš 

vzeti odmor. 

Ko boš končal-a z reševanjem, naj ti starši pregledajo pravilnost 

rezultatov. 

Število pravilnih računov (zgoraj desno) zapišite, fotografirajte in mi 

pošljite po elektronski pošti.  

  

Če si res pridno vadil-a bo ta naloga zate »mala malica« ;) 

 

 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Na spodnji povezavi te čaka film o človeškem telesu, čutilih in skrbi 

za zdravje. Film glej zbrano, uporabljaj čutilo za vid in sluh, saj se 

boš ob gledanju marsikaj novega naučil-a, oz. utrdil-a, kar že znaš. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw7-

GPku7Zk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ShLcOqgJezt9Ah9uOXJ9o8jQhVYh2GK9TJHkHxMzM4sjuU3

TioAUf03I 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Preverjanje znanja 

Danes te zopet čaka ponavljanja pesmic, ki smo se jih učili – 

tokrat se posveti tistim, ki jih še ne znaš dobro.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ShLcOqgJezt9Ah9uOXJ9o8jQhVYh2GK9TJHkHxMzM4sjuU3TioAUf03I
https://www.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ShLcOqgJezt9Ah9uOXJ9o8jQhVYh2GK9TJHkHxMzM4sjuU3TioAUf03I
https://www.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ShLcOqgJezt9Ah9uOXJ9o8jQhVYh2GK9TJHkHxMzM4sjuU3TioAUf03I

