
Ponedeljek, 4. 5. 2020 

SLJ: Opis osebe 

Igrica: Ugani, na koga mislim 

Igro že poznaš. Igral  si se jo pri slovenščini pred počitnicami. 

Tilna že poznaš. Vadi branje besedila. (DZ str. 56) 

Podobno lahko opišeš tudi sebe. Pomagaj si z miselnim vzorcem, ki ga narediš v 

brezčrtni zvezek. 

Na sredino narišeš sebe. Okrog nizaš svoje podatke. 

Primer: 

 

ime                        priimek                        starost                 razred         kraj bivanja 

 

  telo                                        značilnosti obraza, oči, posebnosti                        lasje                       

 

 

 

oblačila                                           obutev                                          kaj rad počneš 

 

Pišeš samo podatke (kratko).  
Sedaj pa lahko o sebi s pomočjo miselnega vzorca pripoveduješ.  
Pripoveduješ lahko očku, mamici…ali pa pokličeš babico po telefonu.  
Ne pozabi: Pripoveduješ s celimi povedmi. 

Sliko mi lahko tudi pošlješ.        
 

 

SPO:  Praznika 

Prejšnji teden smo praznovali kar dva pomembna praznika. 



1.) Prvi praznik, v ponedeljek, 27.4. - DAN UPORA PROTI 
OKUPATORJU. Spominjamo se dneva, ko so Slovenci sklenili, da se 
bodo med 2. svetovno vojno uprli Nemcem, Italijanom in Madžarom, 
ki so zasedli Slovenijo. Ta praznik je državni. Državne praznike 
praznujemo vsi prebivalci neke države. Spominjajo nas na dogodke iz 
zgodovine naše države. Izobesimo zastave in na prireditvah zapojemo 
himno. Se je spomniš? 

2.) Drugi praznik pa si praznoval 1. in 2. maja - PRAZNIK DELA. 
Spomnimo se, da bi morali vsi ljudje, ki delamo, dobiti pravično 
plačilo. Nekateri pri nas postavljajo mlaje. Na drevesu so pisani 
trakovi in zastava. Na predvečer praznika se kurijo kresovi. Za praznik 
je značilno nošenje nageljnov. Po večjih mestih prvomajsko jutro 
začnejo z budnico godbe na pihala (tudi letos ste jo lahko nekateri 
slišali). Praznik je mednarodni. Praznujejo ga tudi drugje po svetu.  

Sedaj pa boš odprl brezčrtni zvezek, vanj zapisal oba pomembna 
datuma in praznika ter zraven nekaj narisal, kar je primerno za ta 
praznik. 

 ZAPIS V ZVEZEK: (lahko na eno stran ali vsak praznik na svojo stran) 

 

 

 

 

  

 

 

Prostor za risanje 

 

 

DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU 

27.4. 

PRAZNIK DELA 

1.,2. MAJ 



LUM: Arhitektura: OBLIKOVANJE V TRIDIMENZIONALNEM 

PROSTORU – oblikovanje notranjega prostora (čas izvedbe: 14 dni) 

 

Iz katerih gradbenih materialov lahko gradimo stavbe? Stavbe so iz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

lesa, kovine, opeke, kamna, stekla. 
 
Arhitektura je določena z zunanjim in notranjim prostorom.  
Vilo Čira-Čara smo že naredili (to je bil zunanji prostor). 
 

• Izdelali bomo notranji prostor – izberi eno možnost – kuhinjo, dnevno 
sobo, otroško sobo, spalnico,… 
 

• Potrebuješ škatlo od čevljev (ali kaj podobnega). V škatli oblikuj notranji 
prostor tako, da vanjo iz papirnatih gradiv nalepiš posamezne elemente, 
lahko uporabiš tudi manjši odpadni material (zamaški, sponke,…). 
 

 

• Spodnja slika ti naj bo v pomoč. Na sliki so štirje prostori. Ti izdelaj le 
enega!  



 
 

• Imaš 14 dni časa.  

• Sliko končnega izdelka mi pošlji na mail.  

 

Lep pozdrav 

                      Učiteljica Maja    😊 

 

Ostanite zdravi! 


