PETEK, 15. 5. 2020
SLOVENŠČINA: PREDSTAVA PEKARNA MIŠMAŠ
GLASNO BRANJE PEKARNA MIŠMAŠ, zaključek (Ne pozabi na bralni semafor v zvezku Pisanček.)
Zaključek pravljice prilagam spodaj.
Za zaključek tedna pa se boš sprostil/a ob igrani predstavi Pekarna Mišmaš na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=o53HEi44Als

MATEMATIKA: RAČUNAM DO 100
Danes boš ponovil/a računanje do 100 v DZ, str. 42/cela stran in DZ, str. 43/5. naloga.
PAZI, množenje ima prednost pred seštevanjem ali odštevanjem. Naredi »posodice«.
PRIMER: 80 – 7 x 8 =
Rešitve MAT za četrtek so spodaj.

ŠPORT:
10-15 minut teka
Vaje za moč – igra s kocko (priloga)

LIKOVNA UMETNOST: USTVARJANJE NA TEMO PEKARNA MIŠMAŠ
Vzemi si čas in razmisli, kaj bi ustvaril/a o pravljici Pekarna Mišmaš. Na voljo imaš naslednje možnosti:
- Na bel list papirja ali na risalni list narišeš risbo - ilustriraš pekarno Mišmaš, kjer miške pridno delajo.
Rišeš lahko s flomastri, barvicami ali pa z voščenkami.
- Iz odpadnega in naravnega materiala izdelaš male miške, ki pomagajo v pekarni (rolice od toaletnega
papirja, škatlice, odpadno blago, barvni papir, vata, volna, lesene palčke, vejice…).
- Iz papirja, blaga izdelaš naprstne lutke - miške.
Lahko si pa ustvarjalen/ustvarjalna in si izmisliš čisto nekaj svojega.
Za ustvarjanje si vzemi dovolj časa. Katerikoli izdelek boš naredil/a, naj bo izdelan NATANČNO in naj bo
BOGATO ZAPOLNJEN. Pri likovnem ustvarjanju bodi IZVIREN/IZVIRNA.
Narejene izdelke boš prinesel/prinesla naslednji teden v šolo, ko bomo imeli LUM (v petek). Skupaj si jih
bomo ogledali in OVREDNOTILI. Tako boš pridobil/a oceno pri LUM.

PEKARNA MIŠMAŠ (zaključek)

»Pozdravljeni, gospod Mišmaš,« je rekel župan, »kaj pa je narobe?«
Mišmaš je bil tako žalosten, da so mu brki viseli čisto navzdol.
»Kar tistole Jedrt vprašajte,« je tiho rekel in se ni hotel več pogovarjati.
»Jedrt je hudobna in zmešana,« je ugovarjal vaščan, ki je kupil pet kilogramov kruha. »Izmišljuje si
nekakšne neumnosti o miših, ki da našemu peku pečejo kruh, in o nekakšnih čarovnijah.«
Ko je župan zvedel, za kaj gre, se je najprej smejal, saj ni verjel, da bi bilo kaj takega mogoče –
malo pa je tudi njega zanimalo, kako neki Mišmaš peče brez pomočnikov tako dober kruh. Zato je
predlagal: »Če dovolite, Mišmaš, bi si nocoj ogledali vaše delo.«
Mišmaš je molčal, sploh ni hotel govoriti.
»Kdor molči, pritrdi,« je rekel župan, »torej na svidenje nocoj!«
Ljudje so se razšli in ves dan govorili o Mišmašu in njegovem kruhu. Nekateri so zgodbi stare
Jedrt verjeli, drugi ne, vsi pa so bili radovedni, kakšna je Mišmaševa pekarna.
O mraku so se vsi zbrali pred pekarno. Župan je potrkal na vrata. Nihče se ni oglasil. Župan je
potrkal vnovič. Vse je bilo tiho. Vaščane je zaskrbelo. Da se ni Mišmašu kaj zgodilo? Nekaj časa
so še zaman trkali, potem pa so se odločili, da vdro vrata.
Ampak ko so prišli v vežo, je bilo vse prazno. Videli so kamnite stopnice, ki so vodile v klet, toda
stopnice so bile prekrite z debelo plastjo prahu in prepredene s starimi pajčevinami. Šli so v klet in
vdrli v kletno dvorano. Bila je prazna, polna prahu in ogromnih, prastarih pajčevin. Videti je bilo, da
tukaj že leta ni bilo nikogar, vse pajčevine so bile cele, v prahu na tleh pa nobene stopinje,
nobenega sledu.
»Hej, Mišmaš!« je zaklical župan.
Odgovoril mu je samo odmev praznih sten.
Ljudje so se plašno spogledovali in majali z glavami. Potem so se odločili, da se vrnejo. Preiskali
so vso hišo, a Mišmaša niso našli. Nikoli več ga niso videli in nikoli več niso jedli tako dobrega
kruha, kakor je bil njegov. Nikoli niso dognali, kaj se je zgodilo z Mišmašem. Vedeli pa so, da je
vsega kriva jezična Jedrt, in nihče v vasi se ni hotel pogovarjati z njo.
Tudi jaz vam ne vem več dosti povedati o peku Mišmašu. Ampak zadnjič sem se na potovanju
ustavila v vasici Miševo, ker sem slišala, da tam prodajajo izredno dober kruh. Našla sem pekarno
z napisom:
PEKARNA MIŠMAŠ

Pek je imel dolge črne brke in črne škratovske oči. Ampak mogoče je to kakšen drug pek z istim
imenom. Jaz si ga namreč ne upam vprašati, kako peče kruh. Navsezadnje me to tudi nič ne
briga. Glavno je, da je njegov kruh dober, ali ne? Pol kilograma belega, prosim!

REŠITVE ZA MATEMTIKO, DZ, str. 34, 35 (četrtek, 14. 5. 2020):

