
Prva ura 

Pozdravljeni, upam, da ste preživeli lepe počitnice in si nabrali moči za delo za naprej. V tem 

tednu bo poudarek na branju, spoznali pa boste tudi nekaj novih besed. 

Odprite učbenike na straneh 64 in 65. Poslušali in prebrali boste zgodbico o čarobnem drevesu. 

Zgodbico najprej poslušajte – posnetek 42, nato jo poskušajte s svojimi besedami po slovensko 

obnoviti. V tem dokumentu na drugi strani najdete slovenski prevod zgodbice s katerim si lahko 

pomagate. Prav tako imate spodaj razloženih nekaj novih besed, ki si jih prepišite v zvezke. 

Zgodbico nato poslušajte še enkrat, nato pa jo poskusite glasno prebrati. Če imate možnost, 

prosite družinske člane, da zgodbico berejo z vami, tako da si razdelite vloge in vsak bere eno 

vlogo. Nato lahko vloge tudi zamenjate in zgodbico preberete večkrat. 

 

THE MAGIC TREE (čarobno drevo) 

magic – čarovnija 

tortoise - želva 

hungry – lačen 

food – hrana 

eat - jesti 

fruit – sadje 

tall – visok 

tree – drevo 

fall down – pasti 

village – vas 

slow – počasen 

fast – hiter 

nest - gnezdo 

 

  



Slovenski prevod zgodbice po slikah: 

Slika 1 

Nekega dne, so bile živali zelo lačne, a ni bilo hrane. 

Metulj: Poglejte sadje na tistem drevesu. 

Zebra: Ampak drevo je zelo visoko. 

Lev: To je čarobno drevo. Moramo izreči ime drevesa. Potem sadje pade na tla. 

 

Slika 2 

Živali bi rade jedle sadje. 

Lev: Vaški šef pozna ime drevesa. 

Želva: Jaz grem lahko v vas. 

Zebra: Ne želva, ti si počasna. 

Lev: Zebra, teči v vas. Ti si hitra. 

 

Slika 3 

Tako zebra teče do vaškega šefa. 

Zebra: Prosim, povej mi ime čarobnega drevesa. 

Šef: Ime je Uwungelema. 

 

Slika 4 

Zebra zelo hitro teče nazaj k živalim. 

Metulj: Hitro teci zebra. 

 Ampak zebra pade. 

Lev: Povej ime drevesa. 

Zebra: Ime je… Uwu… Uwu… Oh! Ne morem se spomniti. 

 

Slika 5 



Živali bi rade jedle sadje. 

Lev: Kdo gre sedaj lahko v vas? 

Želva: Jaz lahko grem. 

Zebra: Ne želva, ti si počasna. 

Lev: Metulj, leti do vasi. Ti si hiter. 

 

Slika 6 

Matulj hitro leti… v papigino gnezdo. 

Metulj: Auč. 

Želva: Ali grem sedaj lahko jaz v vas, prosim? 

Lev: V redu, želva. 

 

Slika 7 

Tako želva pride do vaškega šefa. 

Želva: Prosim, povej mi ime čarobnega drevesa. 

Šef: Ime je Uwungelema. 

Želva počasi hodi nazaj. 

Metulj: Ne padi! 

Želva: Uwungelema… Uwungelema… Uwungelema… 

 

Slika 8 

Potem želva pove ime drevesa. 

Želva: UWUNGELEMA! 

Sadje pade z drevesa in živali lahko jejo. Živali so zelo srečne. 

 

  



Druga ura 

Rešili boste naloge na straneh 54 in 55 v delovnem zvezku. Naloge se nanašajo na zgodbico iz 

prejšnje ure, tako da lahko zgodbico pred reševanjem še enkrat glasno preberete.  

Pri prvi nalogi razvrsti slike v pravilni vrstni red, tako kot si sledijo v zgodbici – v krogce na slikah 

vpiši številke 1 – 4. Nato pod slike vpiši imena živali na katere kaže puščica. 

Pri drugi nalogi ni napačnih odgovorov – odgovarjate vsak zase. Pri prvem vprašanju obkrožite, 

katera slikica v zgodbici vam je bila najbolj všeč. Pri drugem vprašanju obkrožite, zakaj vam je ta 

slika najbolj všeč (Ker je smešna, vesela, žalostna ali strašna). Pri tretjem vprašanju pa napišite, 

katera oseba ali žival iz zgodbice vam je najljubša. 

Pri tretji nalogi boste uporabili malce domišljije – kaj se po vašem zgodi naslednji dan – 

obkrožite DA ali NE (Živali se spet smejijo želvi. / Živali so spet lačne. / Živali spet jejo sadje iz 

drevesa,). Potem v dani okvirček še narišite, kakšno je po vašem nadaljevanje zgodbe naslednji 

dan. Tudi tukaj ni napačnih odgovorov. 

Pri nalogi 1 na strani 55 postavite besede v pravilni vrstni red, da dobite povedi. Nato poslušajte 

posnetek 43 in preverite odgovore. 

Nato pri nalogi 2 prepišite povedi iz prve naloge k ustreznim sličicam. 

Rešitve: 

Stran 54, naloga 1 

b1, d2, a3, c4 

tortoise, zebra, lion, butterfly 

 

Stran 55, naloga 1 

2 Look at the fruit! 

3 Don't fall! 

4 Run to the village! 

5 Say the name of the tree! 

6 Fly to the village. 

 

Stran 55, naloga 2 

b Don't fall! 



c Look at the fruit! 

d Say the name of the tree! 

e Fly to the village! 

f Run to the village! 

 


