
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

SLJ – OPIS OSEBE – miselni vzorec 

 

Izbral boš osebo, ki jo dobro poznaš in jo boš poskušal opisati. Celoten opis boš predstavil v 

obliki miselnega vzorca. Zato se ga moraš naučiti oblikovati. Zanima nas: 

 kaj vključiti v miselni vzorec 

 kako vse skupaj povezati v smiselno celoto. 

Opis osebe bo ocenjen pri SLJ. Termin še določimo in tudi način, kako boste govorni nastop 

predstavili. 

IZPIS KLJUČNIH BESED IN KAJ VSE LAHKO POVEM OB POSAMEZNI KLJUČNI BESEDI: 

KDO je ta oseba? Kje živi? 

ZUNANJOST: 

– postava (velika, srednje velika, manjša, močnejša, drobna…) 

– obraz (okrogel, ovalen, kvadratast, širok), 

– oči (barva, velikost, očala, leče) 

– ušesa (uhani), 

–  usta (ozka, tanka, široka, srčasta, lepi zobje, manjka zob, nosi aparat …), 

– nos (pegice), 

– polt in koža (temna, svetla, bled, znamenje, ureznina, jamica na bradi ali v ličku, gube, 

gladka, mastna …) 

– lasje (barva, dolžina, oblika pričeske, ravni, kodrasti, štrleči) 

– način oblačenja in obutev (športno, moderno, najljubša barva, najpogostejše oblačilo) 

ŠOLA, SLUŽBA: 

 – na katero šolo hodi (osnovna, srednja, univerza) 

– v katerem kraju je ta šola – kateri razred 

– krožki, ki jih obiskuje 

– poklic, ki ga opravlja, kje dela, kaj dela 

– pripomočki, ki jih pri delu uporablja. 

ZNAČAJ OSEBE 

– je mirna, se redko razjezi 

- je pogosto dobre volje 



– je zamerljiva 

– je dobra po srcu 

– ima ali nima smisla za humor 

– je zabavna/dolgočasna 

– popustljiva, dobrodušna, radodarna, skopuška … 

HOBIJI (konjički) 

– najljubše opravilo v prostem času – katero, kdaj to počne, s kom … 

 ZANIMIVOST 

– najljubša stvar (pijača, hrana, knjige, filmi, glasba …) 

– zakaj je ta oseba zanimiva (zanimiv hobi, hišni ljubljenček …) 

– v čem je ta oseba še posebna(je morda njena posebnost delo, ki ga opravlja, morda ima 

prav poseben nasmešek …) 

 

Sledi OBLIKOVANJE MISELNEGA VZORCA (glej U, str. 63, 71) in  učni list  KAKO OBLIKUJEM 

MISELNI VZOREC. Sedaj pa veselo na delo. 

Ko si natančno pregledal, kaj vse je potrebno vključiti v predstavitev osebe, si boš izbral 

nekoga, ki ti veliko pomeni in ga po zgornjih značilnostih natančno opisal: 

najprej ustno opisuješ, nato zapišeš v obliki miselnega vzorca ( v zvezek čez 2 strani – 

PREGLEDNO!!!). Miselni vzorec lahko dokončaš jutri pri uri SLJ.  

  

Miselni vzorec slikaj ter mi ga prosim do srede zvečer pošlji v pregled. 

 

MAT – Čas 

Uro matematike boš začel z uganko. Rešitev uganke je vsebina današnje učne ure. 

Od vekov  veke dragocen 

se zdi ljudem dokaj cenen, 

a zamujen za ves denar 

ne da kupiti se nikdar.      

Rešitev uganke je SAČ (malce premeči črke)   

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/MISELNI-VZOREC_opis-osebe-1.docx
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/MISELNI-VZOREC_opis-osebe-1.docx
http://www.groharca.si/files/2020/03/KAKO-OBLIKUJEM-MISELNI-VZOREC.docx


Z novim letom dobimo tudi nov koledar. Koledar za leto 2020 ti bo v veliko pomoč pri današnjem 

delu. Dobro si ga oglej.  

Koliko mesecev ima leto? Poimenuj jih po vrsti. Koliko dni imajo posamezni meseci? Pomagaj si s 

hribčki in dolincami na svojih rokah. Se še spomniš: hribček pomeni 31 dni, dolinca pa 30. Izjema je 

mesec februar. Zakaj? Letošnje leto je prestopno. Kaj to pomeni? 

Koliko dni ima teden? Naštej jih po vrsti. Koliko ur ima dan? 

1 leto = 12 mesecev        

1 teden = 7 dni 

1 dan = 24 ur 

Pomen besed: DANES, JUTRI, VČERAJ, POJUTRIŠNJEM, PREDVČERAJŠNJIM. 

PREDVČERAJŠNJIM VČERAJ DANES JUTRI POJUTRIŠNJEM 

torek sreda četrtek petek sobota 
 

DATUM -  Danes smo triindvajsetega  aprila 2020.  
                 23. 4. 2020                        leto 
     
 
 
dan v mesecu          mesec po vrsti (april je četrti mesec) 
 
 
V zvezek za MAT napiši naslov Čas in prepiši, kar imaš označeno z zeleno. 
 
V DZ/4 reši naloge na strani 30, 31 (6. nalogo reši, če želiš), 32, 33 (če želiš). Kar lahko, 
preveri z rešitvami. 
 
Tu pa imaš rešitve merjenja (učni listi): masa, dolžina, dolžina . Preveri tvojo pravilnost 
reševanja. 
 
 

LUM – Moj kip 

Preberi (klikni) o umetniku Andyu Goldsworthyu. Nato pojdi v naravo in postani umetnik še 
ti. Vse imaš napisano na listu. 
Če ne moreš v naravo, zgradi svojo umetnino iz stvari, ki jih imaš doma (kocke, svinčniki, 
elastika, škatle …). 
 

 

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/masa_dolžina_besedilne_REŠITVE-3-1.docx
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/DOL_INA_besedilne_naloge_REŠITVE-1.doc
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/LUM_UMETNIK_kip_naravni_material.docx

