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SLOVENSKI JEZIK 

Ljudska: Bela kača s kronico 

Na povezavi https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046 poišči in poslušaj 

pravljico Bela kača s kronico. Pravljico lahko tudi prebereš. 

 

BELA KAČA S KRONICO 
 

 Bila je kmetica in je imela majhne otroke. Hodila je na polje delat, otroke pa je 

puščala doma ter jim v skledo dajala mleka, da medtem niso bili lačni. Vselej so vse 

pojedli, zato jih je mati hvalila, da so pridni.  

 Otroci pa so rekli: 

- Saj ne jemo sami, k nam hodi tudi lep ptiček jest.  

Mati si je mislila, da prihaja kakšna mačka in je z otroki. Vendar se ji je čudno 

zdelo, da otroci pripovedujejo o lepem belem ptičku. Hotela se je prepričati, kaj je. 

Skrila se je tedaj v hišo in postavila otrokom mleko v veži kakor ponavadi ter čakala, 

kaj bo. 

Kmalu se je privila izpod mize bela kača z lepo krono na glavi ter se zvila 

najmlajšemu v naročje. Mati je bila vsa trda od strahu. Otroci pa so božali in gladili 

lepega ptička. Ko se je kača najedla, je stresla lepo kronico z glave in se spet izgubila 

v luknjo. 

Brž ko je kača izginila, je mati skočila v vežo in spravila otroke na varno; seveda 

ni pozabila pobrati tudi krone. Dala jo je v skrinjo, kjer so imeli prejo. Ded je pozimi 

prejo vil. Vso zimo je vil, pa je ni mogel poviti. Žena si je mislila: 

- Kaj neki more to biti? Morda ima krona tako moč? Zato so dali krono proč in 

kmalu je bila preja povita. Nato so dali krono v žito, pa ni nikdar pošlo v njihovi kašči. 

Tako so devali kronico tudi k drugim rečem in v kratkem času si je hiša 

opomogla, da je bila najpremožnejša v vasi. 

Imeli so kronico tako dolgo, dokler je bil pri hiši tisti rod, ki je z belo kačo 

prijazno in lepo ravnal. 

      Slovenska ljudska 

 

Odpri zvezek in napiši naslov pravljice. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046


Nariši predmet iz pravljice, ki ima čudežno moč. 

Kam bi ti dal tale čudežni predmet in kaj bi se potem zgodilo? Nariši. 

 

MATEMATIKA 

Odštevam dvomestna števila brez prehoda 

Najprej ponovimo. 

 

Iz DZ stran 106 (10. naloga) v zvezek prepiši in na zgoraj prikazani način reši račune 

iz 3. stolpca. 

V DZ str. 106 reši 11. nalogo. Obvezno reši 1., 2. in 3. vrstico. Računaj naglas. Kar si 

prej pisal v zvezek (spodaj na sliki obkroženo z zeleno barvo), si zdaj govori. Primer 

glasnega računanja: 

89 – 21 = 

89 – 20 = 69 in nadaljuješ 69 – 1 = 68 

 

V tabelo vpiši le rezultat. 

Reši vsaj še 2 nalogi z besedilom iz 12. naloge na strani 107. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Zdrava prehrana 

Preberi spodnja besedila. 



 

Živila, bogata z vitamini (surovo sadje in zelenjava), nas varujejo pred nekaterimi 

boleznimi in omogočajo dobro prebavo. 

Živila, bogata z beljakovinami (fižol, soja, grah, mleko in mlečni izdelki, ribe, meso …), 

vsebujejo snovi, ki krepijo okostje, mišice in notranje organe. 

Živila, bogata z ogljikovimi hidrati in maščobami (polnozrnat kruh, kosmiči, testenine, 

riž, oreščki, avokado, oljčno olje …), nam dajejo moč za napore, gibanje in delo. 

 

Oglej si prehransko piramido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLJE, MARGARINA, MASLO SLADKARIJE 

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI MESO IN MESNI IZDELKI 

ZELENJAVA SADJE 

KROMPIR, TESTENINE, RIŽ ŽITARICE, OREŠČKI 



Preberi še. 

Prehranska piramida je kot omarica s šestimi predalčki. Spodnji predalček omarice je 

največji, zgornji pa najmanjši. Pove nam, koliko jedi iz kakšnega predalčka smemo 

pojesti vsak dan.   

Če hočemo ostati zdravi, si iz največjega predalčka izberemo največ jedi, iz 

najmanjšega pa najmanj.  

Za naše zdravje sta pomembna tudi tekočina in gibanje. 

Odpri DZ na straneh 108 in 109. Reši 1. nalogo. Z razmislekom izberi večerjo, 

premisli, koliko energije potrebuješ za spanje. 

Do naslednjič ponovi o delih telesa, skrbi za zdravje, zdravi prehrani.  

 

ŽE ODŠTEVAŠ DNEVE DO PRVOMAJSKIH POČITNIC? 


