
NAVODILO ZA DELO: Ponedeljek, 6.4. 

 

SLJ:  DOKTOR JOJBOLI 

 

PRED BRANJEM:  

Vsakdo pozna vsaj eno mačjo besedo, besedo mijav. Vsakdo pozna vsaj eno pasjo besedo, 

besedo hov. A kdor ima psa, pozna veliko pasjih besed in zelo dobro razume pasjo 

govorico. 

Kaj vse zna pes povedati svojemu lastniku?  

Menite, da bi bilo koristno, če bi ljudje razumeli govorico živali?  

Komu bi to koristilo? In v katerem primeru?     

 In nenazadnje pričajo o želji razumeti, kaj pravijo živali, tudi zgodbe o živalskih 
zdravnikih, ki so to znali, kot doktor Jojboli v fantastični pustolovski pripovedi, ki jo je 

napisal ruski pisatelj Kornej Ivanovič Čukovskij.   

.  

 Branje odlomka 
Berilo, str. 130–133 

       

PO BRANJU RAZMISLI:  

Odpri zvezek za SLJ, napiši naslov in datum. 

- Na levo stran SLJ zvezka zapiši književne osebe – ljudi (doktor Jojboli, sestra Mica, 

sosedova otroka Vanja in Tanja, »človeški pacienti«), na desno pa književne osebe – 

živali (živali, ki so živele pri doktorju v sobi – zajci, veverica, jež, miške; doktorjeve 

domače živali – raca Kika, pes Piko, prašička Hru – hru, papagaj Karuda, sova Bumba; 

doktorjevi pacienti - konji, krave, mačke, psi, vrane, želve, lisice, koze, žerjavi, orli). 

 

-Besedilo ponovno preberi, sedaj pa v celih povedih odgovori na spodnja vprašanja v 

zvezek. 

- Kateri ljudje so prijazni in kateri ne? Zakaj?  

 

- Katere vrste zdravnik je bil doktor Jojboli v začetku prvega poglavja? 

 

- Katere vrste zdravnik je bil na koncu prvega poglavja? 

 

- Kako se je zgodila sprememba? 

 

- Kaj ste se v prvem poglavju naučili povedati po živalsko? Kaj to pomeni?JI 

 

 Nariši plakat za živalsko bolnico in nanj prepiši:  Odprta je bolnišnica 
                               za ptice in zveri. 

                               Živalim, ki bolehajo,  

                               tam zdravje se deli.  

 

 

ŠPO: V priponki sem ti poslala gibalne vaje različnih tipov, ki ti bodo pomagale pri 

vzdrževanju telesne pripravljenosti in razbremenitvi šolskega dela. Dobro preberi. Na spletu si 

najprej oglej pravilno izvedbo določene vaje in sicer tako, da klikneš na izpisani naslov. Na 



koncu imaš narisane slike vaj za jogo, natisni si list in ga prilepi v sobi na vidno mesto. Med 

učenjem lahko narediš kakšno vajo. Lahko pa izvedeš vaje v zaporedju kot pri uri športa.  

Čisto na koncu imaš izdelan urnik za ves teden športa. Ta urnik je priporočilo, ni pa 

obveza. Lahko menjaš dneve v tednu, dodajaš lastne gibalne naloge, igre z družinskimi člani z 

žogo, badminton, kolebnica… Pomembno je le, da se vsak dan vsaj eno uro gibaš! Ne 

nazadnje imaš sedaj zmanjšan obseg dela za šolo ravno zato. 

 

Matematika: Števila do 1000 

 

Danes boš začel spoznavati ŠTEVILA DO 1000. 

 

Desetiške enote E (enica) 

                           D(desetica) 

                           S (stotica)   že poznaš. 

 

= v zvezek zapiši naslov in datum in natančno preriši  

 

 

 

 

 

 

    stotica                  desetica        enica 
 

1 S = 10 D             1D = 10E 

 

= Zaporedja prepiši v zvezek. Nadaljuj zaporedja in zapiši še 5 števil k vsakemu. 

 

30, 40, 50, ... 

36, 38, 40, ... 

54, 53, 52, ... 

25, 35, 45, ... 
 

Upam, da nisi imel(a) težav. Če so se pri štetju pojavile težave, moraš NUJNO poiskati 

stotiček in ponavljati števila do 100 ob njem. 

 

Sedaj pa novi IZZIV zate. Bi znal nadaljevati tudi ti dve zaporedji?  

Zapiši ga v zvezek in ga nadaljuj do števila 1000. 

 

100, 200, 300, ... 

1000, 900, 800, ... 

 

DZ; str. 13, 14, 15 

 

Prepričana sem, da si odlično opravil.    Jutri ti pošljem nove izzive. 


