
Ponedeljek, 4. 5. 2020 

SLJ: Pesem Zbudilka B 34 

Zamislite si čas, ko ste hodili zjutraj v šolo.  

Kaj vas je zbudilo?  

Kako ste se počutili? Ste se jezili?  

Bi še spali?  

Če imaš doma budilko, jo navij do konca in poslušaj njeno zvonjenje. 

Kaj mislite, kaj so zzzbudilne besede? 

 

Zjutraj je torej vsakdo jezen na budilko in njene zzzbudilne besede, tudi pesnik 
Boris A: Novak. On še posebej, zato budilki sploh ne pravi več budilka, ampak 
zzzbudilka. 
Prosi starše naj ti preberejo pesmico.  
Ali znaš odgovoriti na vprašanja: 

- Kdo sta književni osebi, ki ju srečamo v pesmi? 

- Kako vemo, da je deček in ne pesnik? 

- Kdaj se pesem dogaja? Kako vemo, da je to zjutraj? 

- Kako se začne jutro v pesmi?  

- Ali je budilkino zvonjenje prijetno? Preberite verze, ki govorijo o tem.  

Sedaj pa tudi sam večkrat preberi pesmico. Poskusi jo prebrati doživeto. 

V velik brezčrtni zvezek napiši naslov pesmi in pesnika. Na sredino nariši uro. 

Okrog nje pa prepiši  nekatere zzzzzbudilne besede, lahko dodaš tudi svoje 

besede. 

Boris A. Novak 

                                                     Zzzbudilka 

                        zzzvoni 

zzzver 

 



SPO:  Praznika 

Prejšnji teden smo praznovali kar dva pomemba 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 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 

PRAZNIK DELA 

1.,2. MAJ 

DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU 

27.4. 



GUM - GRAFIČNI ZAPIS GLASBE 

1. Zapoj svojo najljubšo pesmico, ki smo se jo učili v drugem razredu. V pomoč 

ti je lahko povezava: 

 https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

2. Danes bomo glasbo – ritem ustvarjali sami. S pomočjo kartončkov poskusi 

večkrat ponoviti ritem. Lahko si sestaviš tudi svoj zapis in svoje znake. 

udarec po kolenih:  

plosk:  

tlesk:  

butnemo z nogo ob tla:  

roke damo v zrak:  

 
 
 
  PONOVI 5 KRAT 

 
 
 
 

 PONOVI 5 KRAT 

 

 

3. Izberi si posnetek glasbe (katerekoli) in si sestavi ritem ter ga izvajaj ob 

poslušanju. 

 

*** Neobvezen izziv: Poskušaj ponoviti ritem na posnetku. Povabi tudi družino. Posnetek je v 

angleščini, a brez skrbi. Posnemaj le ritem. Lahko si izmislite tudi družinsko verzijo. Veliko 

zabave.  

https://www.youtube.com/watch?v=FRKazZjEvTQ  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
https://www.youtube.com/watch?v=FRKazZjEvTQ


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. 
 

 

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



 
 

 Imaš 14 dni časa.  

 


