
Torek, 12.5.2020 

SLOVENŠČINA -  VZPON NA STORŽIČ – raba predlogov (na – s/z; v – iz) 

Tole, kar boš počel danes, si že slišal v šoli. Pogovarjali smo se že, kdaj 
uporabljamo predloge s/z, na, v in iz.  
 

Če magnet pripnem NA tablo, potem ga ne morem vzeti IZ table, temveč 

S table.  

Svinčnik dam V peresnico, zato ga vzamem IZ peresnice.  

Če dam nekaj V predal, to vzamem potem IZ predala.  

Kadar pa se nekaj nahaja NA nekem prostoru, pa lahko to vzamemo S/Z 

tega prostora. 

 

Vaja za začetek. 
 

 V škatlo položi predmete in pripoveduj. 
 
Primer: V škatlo sem dal žogo (svinčnik, lopar, šilček …). 
 

 Iz škatle jemlji predmet za predmetom in pripoveduj.  

Primer: Iz škatle sem vzel žogo (svinčnik, lopar, šilček …). 

 

 Na mizo (stol, klop) postavi predmete (žogo, zvezek …).  Nato predmete jemlji 

z mize, (s stola, s klopi).  Pripoveduj. 

 Primer:  Na mizo sem dal žogo. Žogo sem vzel z mize.  

             Na stol sem dal žogo. Žogo sem vzel s stola. 

 
V kazalu poišči naslov Vzpon na Storžič in  preberi besedilo. 

Po branju ustno odgovori  na vprašanja na kratko. 

Kam se je odpravil Tine?   

Kam je zložil malico?   

Kam je vstopil na avtobusni postaji v Škofji Loki?  

Kaj je naredil v Preddvoru?   

Kam je dal nahrbtnik?  

Kje je počival? 

Od kod je vzel malico?  

Od kod je bil lep razgled?  



REŠITEV:  

Kam se je odpravil Tine?  (Na Storžič.) 

Kam je zložil malico?  (V nahrbtnik.) 

Kam je vstopil na avtobusni postaji v Škofji Loki? (Na avtobus.) 

Kaj je naredil v Preddvoru?  (Izstopil je iz avtobusa.) 

Kam je dal nahrbtnik?  (Na rame.) 

Kje je počival? (V planinski koči.) 

Od kod je vzel malico? (Iz nahrbtnika.) 

Od kod je bil lep razgled? (Z vrha Storžiča.) 

 

Preberi navodila 1., 2. in 3. naloge in jih reši. 

 

Preveri rešitve in popravi napake. 

* DODATNO DELO: str. 73, Ponovim 

REŠITVE:   
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



GLASBA, LIKOVNA UMETNOST 

 
Glasno preberi besedilo pesmi. To je znana slovenska ljudska pesem, zato si jo 
zagotovo že slišal. 
 

Na youtube kanalu je več posnetkov te pesmi. Poslušaj jih in zraven pripevaj. 

Nato se samostojno nauči zapeti pesmico.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=m94hoepdURg  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EossNJJ81Rg  
 
V zvezek za glasbo napiši naslov pesmi in nariši kar ti pesmica sporoča. 

 
 
Ljudska pesem:  

NA PLANINCAH LUŠTNO BITI  

Na planincah luštno biti,  

tam je dosti mleka piti.  

Pastirc pa prav: Juhej, juhej!  

Na planincah luštno je.  

 

Na planincah sonce sije,  

ko dolince megla krije.  

Pastirc pa prav: Juhej, juhej!  

Na planincah luštno je.  

 

Pastirica kravce pase,  

ona ima svoje špase.  

Pastirc pa prav: Juhej, juhej!  

Na planincah luštno je.  

 

Pastirica žgance kuha,  

v lonc ji pade črna muha.  

Pastirc pa prav: Juhej, juhej!  

Take žgance sama jej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m94hoepdURg
https://www.youtube.com/watch?v=EossNJJ81Rg

