SLO 4 in 5: 11.-18. 5. 2020
Načrt:
•
•
•
•
•

Ponedeljek: 1., 2., 3. naloga
Torek: 4., 5. naloga
Sreda: športni dan
Četrtek: 6. naloga
Petek: 7. naloga

Zapise v zvezku fotografiraj
ali skeniraj in mi jih pošlji
do petka, 18. 5. 2020.

Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom

Gotovo poznate Kekca, radoživega in pogumnega fantiča, ki pozna vsako
gozdno potko in se ne boji strašljivih mož in žena s planin. V knjigi Kekec nad
samotnim breznom se deček spopade s strašnim Bedancem.
Ta ves čas nadleguje starca Kosobrina, saj želi, da se deklica Menara, ki
jo je Bedanec imel za deklo, vrne k njemu. Ker je z njo grdo ravnal, je
pobegnila h Kosobrinu. Namesto Menare gre v Bedančevo bajto Kekec.
Pri Bedancu se mu slabo godi, zato skuje načrt ...
1. Najprej glasno, nato še tiho preberi odlomek Kekec nad samotnim breznom.
(4. razred v berilu na strani 136, 137, 5. razred na strani 3 in 4 v tem dokumentu.)

2. V zvezek napiši avtorja, naslov in datum: Josip Vandot: Kekec nad samotnim
breznom
11. 5. 2020.
3. V zvezek odgovori na vprašanja Dejavnosti po branju. Odgovarjaj s celimi
povedmi in natančno.
4. V zvezek napiši seznam dejanj, s katerimi lahko pokažeš odločnost in pogum
v svojem življenju. Nato napiši še seznam pustolovščin, ki bi jih rad doživel.
5. Knjiga in odlomek veliko govorita o strahovih, ki jih imajo nastopajoče osebe in
se z njimi soočajo na različne načine. Kako se ti soočaš s svojimi strahovi, kako
jih občutiš in premaguješ. Česa se v življenju najbolj bojiš?
Razmisli in v obliki besedila predstavi svoje občutke in mnenja.

6. Reši spodnja kviza:
- Razumevanje neumetnostnega besedila
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec/Kekec.htm
- Razumevanje umetnostnega besedila:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec_in_Bedanec/Kekec_in_Bedanec.h
tm

7. Reši kviz: https://forms.gle/SPJ2EbRyR2v9xLJJ9
8. DODATNI IZZIV (kdor želi) – bi rad podrobneje spoznal Kekca in njegove
dogodivščine?
*Sedaj ali kdaj kasneje preberi knjigo Kekec nad samotnim breznom. Preglej
knjige, ki jih imate doma, morda je med njimi tudi Kekec. Lahko prebereš
elektronsko knjigo, ki ti jo predlagam.
*Če imaš doma katerega od filmov, si ga oglej.
*Oglej si predstavo KEKEC:
https://www.youtube.com/watch?v=t5_HHyWAR9U&feature=emb_title
*Za zanimivost prilagam power point o Kekcu in avtorju, ki si ga lahko
prebereš.

