
TOREK, 12. 5. 2020 

 

MATEMATIKA: UTRJEVANJE 

Danes bomo malo ponovili računanje do 100. 

Odpri DZ str. 7.  

Pri 1. nalogi si dobro oglej kako si sledijo puščice. Puščice ti nakažejo 

račun: 38 + 19 =  __ 

Pri drugi piramidi začnemo s koliko: □ + 17 = 43 

 

     Saj ni pretežko, kajne? 

Pri drugi nalogi boš ponovil tudi malo množenja in deljenja.  

 

 

 



SLOVENŠČINA: SKRB ZA ZDRAVJE 

V današnjem času še toliko bolj vidimo, koliko je naše zdravje 

pomembno. Zato boste danes prebrali kratko besedilo o osebni higieni. 

Odpri DZ na str. 54. 

 

Besedilo beri počasi, glasno in gladko, da boš razumel kaj si prebral. 

Nato v zvezek odgovori na spodnja vprašanja. Zapiši: 

 

Vaja 

Osebna higiena 

Odgovori na vprašanja 

 

Potrudi se in odgovori na vprašanja pri prvi nalogi. Nalogo piši sam, 

mamica ali očka ti lahko na koncu samo pregledata. Pazi, da bodo tvoji 

odgovori zapisani natančno in estetsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST: 

Ilustracija: UPODOBITEV PRAVLJICE V STRIPU  – Jure kvak kvak  

 

  

 

Značilnosti stripa.  

RISBA:  Kadar se likovno izražamo s črtami in pikami, 

rišemo in tako nastane risba.  

STRIP: Stríp je oblika zgodbe v slikah; sestavlja jo 

zaporedje sličic. Besedilo je po navadi napisano v 

oblačkih. Strip je likovno delo, ki “pripoveduje” zgodbo s pomočjo linije 

(črte), ploskve in barve.  

 
1. Pripravi flomastre, barvice, veliko šablono in zvezek za SPO. 

2. Prebrali smo pravljico Jure, kvak kvak, odgovorili na zastavljena 

vprašanja in jo obnovili.   

3. Danes boš narisal in napisal pravljico v stripu.  

- V zvezek za SPO napiši naslov:   Jure kvak kvak 

                                                                   Strip 

- Napiši tudi datum. 

- Z veliko šablono razdeli list na 4 dele. Črte lahko potegneš s 

katerokoli barvico. 

PRIMER STRIPA:   

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zgodba&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zgodba&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Besedilo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Besedilo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Besedilo


 

 

 

 

 

 

 

 

- Tudi naslednjo stran razdeli na 2 ali 4 dele, odvisno od tega, 

kako dolg strip želiš narisati. Torej moraš imeti 6 ali 8 

prostorčkov. 

 

- Pred risanjem in pisanjem dobro razmisli, kaj vse boš narisal 

in napisal. Odloči se koga in kaj boš narisal, prostor dogajanja, 

glavne in stranske osebe. Ne pozabi na podrobnosti! 

 

- Imaš dve možnosti: lahko narišeš obnovo prebranega 

odlomka, ali pa se odločiš       

                      za težjo nalogo – nadaljevanje zgodbe, kjer boš uporabil 

svojo domišljijo. 

- Riši z barvicami. Najprej obrobi, nato natančno pobarvaj. 

Vsak prostorček mora imeti tudi kratko besedilo. To mora biti v 

oblačku. Napiši ga s tankim črnim ali modrim flomastrom, lahko 

pa tudi z nalivnikom. Svetujem ti, da najprej napišeš besedilo, ki 

naj bo čitljivo, napisano z malimi tiskanimi črkami, nato pa 

dodaš oblaček, ki ga tudi obrobiš s tankim črnim pisalom. 

 

- V oblačku za govorjeno besedilo ali razmišljanje je  lahko  tudi 

napis za hrup, razne zvoke….  

 



 

       

              

 Tako, dobili smo osnovo za strip, zdaj pa zavihaj rokave.  

  

4. Pri delu bodi:  

- izviren, uporabi svojo domišljijo, natančen 

- strip naj bo sestavljen iz več risbic,  - vsebina 

mora biti primerna naslovu stripa, - zapolni cel 

list.  

  

 

 

 

Kaj bom ocenjevala: -  domiselne ideje, izkazano  prizadevnost , lepo 

pisavo v oblačkih, domišljijo in ustvarjalnost pri upodobitvi motivov …  

Kdaj mora biti strip gotov: - v petek, 15.5.2020 

 

 

  

  

  

  

  



In za konec še malo šale v stripu, da si naredimo dan lepši, če se že ne 

moremo družiti s svojimi prijatelji. Pazite nase še naprej.  

  

 

 

 


