
TOREK, 12. 5. 2020 

 

MATEMATIKA 

Danes boš ponovil/a računanje do 100, zato odpri delovni zvezek na strani 7. 

Reši 1., 2. in 3. nalogo na tej strani.  

 

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

Primer: 38 + 19 =  __ 

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

 

Pri drugi nalogi boš ponovil/a tudi množenje in deljenje.  

 

Besedilne naloge pri tretji nalogi reši v zvezek. Zapiši le račune in odgovore, besedila nalog ti 

ni potrebno prepisovati.  

 

 



ŠPORT 

Če imaš doma kolebnico, skači! 

 

Ponovi tudi preval naprej, preval nazaj, stojo na lopaticah in zibelko. Pri tem pazi na ustrezno, 

mehko podlago.  

Da se prepričaš o pravilnosti izvedbe prevalov in stoje na lopaticah, naj ti bodo v pomoč spodnji 

video posnetki: 

Preval nazaj: https://www.youtube.com/watch?v=V89Bkx04gcw 

Preval naprej: https://www.youtube.com/watch?v=Ncca3A8dBlY 

Stoja na lopaticah: https://www.youtube.com/watch?v=nAkmhBWK8Z4  

 

 

SLOVENŠČINA 

V trenutnih razmerah še toliko bolj vidimo, kako je pomembno naše zdravje. Zato boš danes 

prebral/a kratko besedilo o osebni higieni. To besedilo najdeš v delovnem zvezku na strani 54.  

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

Nato v zvezek odgovori na vprašanja pri 1. nalogi. V zvezek zapiši: 

 

Vaja 

Osebna higiena 

Odgovori na vprašanja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V89Bkx04gcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ncca3A8dBlY
https://www.youtube.com/watch?v=nAkmhBWK8Z4


Pazi, da bodo tvoji odgovori zapisani natančno in estetsko. Piši v celih povedih!  

Zapiši le odgovore, vprašanj ti ni potrebno prepisovati. Pazi tudi, da odgovore 

ustrezno označiš. 

Vsak odgovor zapiši v svojo vrstico.  

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 

Danes je dan, ko se boš moral/a za izdelek pri likovni umetnosti še posebej potruditi. Tvoj 

izdelek bo namreč ocenjen. A ne skrbi glede tega, prepričana sem, da se boš pri svojem delu 

zelooooooo potrudil/a, zato slabih ocen sploh ne pričakujem.  

Najprej preberi vsa spodnja navodil, potem pa zavihaj rokave in veselo na delo .  

Likovno delo, ki ga boš ustvaril/a, bi lahko poimenovali CVETOČI TRAVNIK. Te zanima zakaj?   

Pa poglejmo . 

Potrebuješ:  

- Časopisni papir, stare revije ali karkoli, s čimer boš zaščitil/a mizo, 

- barvice,  

- šilček, 

- 2 bela A4 lista 

- papirnate brisačke, robčke ali WC papir, 

- kozarček ali lonček vodo,  

- kozarec ali šestilo za risanje krogov, 

- lepilo, 

- flomastri, 

- detergent za pomivanje posode, 

- slamico ali steblo regrata. 

 

1. korak: na bel list papirja boš ustvaril/a barve travnika. Saj veš, katere barve vse lahko 

uporabiš, kajne?  

 

Najprej na bel A4 list ošili zeleno barvico. Lahko vzameš več različnih odtenkov zelene barve, 

če jih imaš. Ustvari kar veliko šiljenja. Več kot ga bo, bolj intenzivna in močna bo tvoja barva.  

Kako to izgleda, si poglej na spodnji fotografiji. Nič težkega, kajne?  



 

 

1. korak: Šiljenje stresi v kozarček ali lonček. Temu dodaj zelo malo vode – najbolje je tri 

ali štiri plastične pokrovčke od plastenk. Dobro premešaj, da se barva raztopi.  

 

 

2. korak: Pripravljeni barvi v kozarčku ali lončku dodaj tri ali štiri kapljice detergenta za 

pomivanje posode.  

 



3. korak: In zabava se lahko prične! S slamico ali regratovim stebelcem pihaj v 

pripravljeno zmes v kozarčku ali lončku. S tem boš ustvaril/a mehurčke.  

Nastale mehurčke prenesi na pripravljeni beli list papirja.  

 

      

 

4. korak: POMEMBNO OPOZORILO: MEHURČKOV NE SMEŠ POKATI! Počakaj, da počijo 

sami. Le tako bodo nastali lepi vzorci.  

Ko se ti zdi, da imaš zelenih mehurčkov dovolj, na enak način naredi barvo še iz rdečih 

ali rumenih barvic. Tako se bodo barve travnika prelivale.  

 
 

 

 

 

 

 



5. korak: Odvečno vodo, ki se je nabrala na tvojem listu, popivnaj s papirnato brisačko, 

papirnatim robcem ali WC papirjem. Počakaj, da se podlaga popolnoma posuši. To 

traja kar nekaj časa, zato moraš biti potrpežljiv/a.  

 

 

6. korak: Medtem ko se list suši, vzemi drug bel papir in s pomočjo kozarca ali šestila izreži 

kroge. Krogov naj bo najmanj 5. Ti izrezani beli krogi bodo predstavljali regratovo lučko.  

 

 



7. korak: Izrezane kroge iz belega papirja prilepi na pripravljeno, SUHO podlago.  

 

 

8. korak: V bele kroge s črnim flomastrom nariši regratove lučke. S črnim flomastrom 

nariši tudi steblo.  

       
 

 

9. korak: Vzorci, ki so nastali na tvoji podlagi, te kar kličejo, da narišeš še druge travniške 

rastline. Pri risanju le-teh uporabi barvne flomastre in risbo lepo zapolni. Spodaj ti prilagam 

nekaj primerov.  



  

 

 

Zamisel za likovno nalogo je bila povzeta po Jožici Žurga.  



Upam, da ti je likovna naloga všeč. Želim, da se zanjo res potrudiš, zato si vzemi dovolj časa. 

Delaj počasi in natančno, tokrat nisi omejen/a na dve šolski uri. 

Vem tudi, da potrebuješ čas, da se tvoja umetnina posuši. Pričakujem, da bo končana in jo 

bom prejela najkasneje do srede, 13. 5. 2020, zvečer. Ko bom prejela in pregledala izdelek, 

bom tebi ali tvojim staršem sporočila tudi oceno.  

 

Pri ocenjevanju bom upoštevala naslednje kriterije:  

- List A4 formata mora biti zapolnjen. Manj kot bo praznega (belega) prostora, boljša bo 

ocena.  

- Za podlago iz mehurčkov morata biti uporabljeni najmanj 2 različni barvi. 

- Narisanih mora biti najmanj 5 regratovih lučk. Te naj bodo različne velikosti in različno 

razporejene po prostoru.  

- Poleg regratovih lučk ne sme manjkati drugih travniških rastlin (poljubno število – 

toliko, da bo list zapolnjen).  

- Mehurčki se morajo pred risanjem s flomastri dobro posušiti, da se barve ne bodo 

pomešale med seboj.  

- Rastline naj bodo narisane natančno (spomni se njihove zgradbe – cvet, steblo, listi …). 

 

Če imate v povezavi z likovno nalogo še kakšno vprašanje, mi ga lahko napišete na elektronski 

naslov.  

 

Saj ne bo pretežko, kajne? Se že veselim vaših izdelkov  

 

 


