
POZDRAVLJENI UČENCI,  

PRED NAMI SO ŠE ZADNJI DNEVI DELA NA DALJAVO IN VSI UPAMO, 

DA S PRAV HITRO ZNOVA VIDIMO V ŠOLO.       

 

NE POZABITE NA VSAKODNEVNE NALOGE: 

• UMIVANJE ZOB, TUŠIRANJE IN PREOBLAČENJE 

• POMOČ PRI GOSPODINJSTVU (POMETANJE, BRISANJE …) 

• KUHANJE KAVE IN ČAJA  

• POGOVORI Z UČITELJI PREKO TELEFONA ALI FB.       

 

DELOVNA VZGOJA 

DAN OPRAVLJENO 

☺  
PONEDELJEK  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 
ALI SPLOŠNA POUČENOST 

DAN OPRAVLJENO 

☺  
PONEDELJEK  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

OSTALI PREDMETI 

PREDMET LVZ GŠVZ GVZ RS ali SP IZB 

OPRAVLJENO      

 

  



PONEDELJEK, 11. MAJ 2020  

DELOVNA VZGOJA 

Odpadke odlagamo v zabojnike, ki so temu namenjeni: zabojniki za papir, 

steklo, plastiko in biološke odpadke. Te odpadki so koristni, saj jih kasneje 

industrijsko predelamo in postanejo spet uporabni. Pravimo, da jih recikliramo. 

Oglej si spodnjo sliko zabojnikov. Sedaj pa razmisli, katere stvari gredo v kateri 

zabojnik. 

 

Pod vsak smetnjak zapiši 3 stvari, ki sodijo vanj. Če si lista ne natisneš, pa v 

zvezek napiši naslov ODPADKI in spodaj zapiši za vsak smetnjak posebej, katere 

stvari gredo vanj.  
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RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

Zdrava prehrana je v življenju zelo pomembna. Dobro si oglej spodnjo 

prehransko piramido in ugotovi, česa moramo uživati več in česa manj.  

 

 

Za nalogo napiši tedenski jedilnik. Vsak dan sproti zapisuj kar ješ. Lahko izpolniš 

spodnjo tabelo ali pa zapisuješ v zvezek. Če se odločiš za zvezek, zapiši naslov 

JEDILNIK. Spodaj pa za vsak dan in vsak obrok posebej zapisuj, kaj tisti dan ješ. 

 

 ZAJTRK DOPOLDANSKA 
MALICA 

KOSILO POPOLDANSKA 
MALICA 

VEČERJA 

PONEDELJEK      

TOREK      

SREDA      

ČETRTEK      

PETEK      

SOBOTA      

NEDELJA      

 



GIBANJE IN ŠPORTNA VZGOJA 

Ta teden boš za telovadbo potreboval nogavice in prazne plastenke. Učitelj 

Nejc je pripravil tele vaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=1g0pAeENFAE 

 

TOREK, 12. MAJ 2020 

DELOVNA VZGOJA 

V zvezek napiši naslov PLASTIKA IN EMBALAŽA. Med spodaj naštetimi stvarmi 

poišči tiste, ki sodijo v smetnjak za embalažo (smetnjak rumene barve) ter jih 

zapiši v zvezek. 

 

Alufolija, revije, baterije, pločevinke od pijače, kozarci za vlaganje, 

reklame, akumulator, konzerve zelenjave, zdravila, embalaža od 

mleka, staro pohištvo, plastenke, ostanki hrane, plastične vrečke, 

embalaža iz stiroporja. 

 

LIKOVNA VZGOJA 

Ker boš pri uri športa izvajal vaje s plastenkami, boš danes pri uri 

likovne umetnosti ustvarjal s plastenkami. Plastenke boš okrasil z 

različno svetlimi barvami. 

Iz kolaž papirja ali reklamnega 

materiala izreži majhne koščke papirja, 

ki so različno svetli. Barvne papirje 

zmečkaj in daj v plastenke, kot to vidiš 

na spodnji fotografiji. Nato na list papirja 

nariši oči in usta plastenke. Nalepi jih na 

plastenko. In tvoji barvni keglji so 

končani. ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g0pAeENFAE


 

SPLOŠNA POUČENOST 

Toplo sonce je na plano privabilo tudi čebelice. Reši učni list ter v 

zvezek za SP prepiši pesmico Lojzeta Slaka, ki jo zagotovo poznaš. 

      

 

 

Sonce šlo je za goro, 

mrak je padel na zemljo. 

Pesem črička sliši se, 

k večernem počitku vabi vse. 

 

V mojem srcu je nemir 

na jesenski ta večer. 

Tiho stopim sam čez prag, 

grem v moj stari čebelnjak. 

 

 

 

Kako lepo mi zašumijo, 

kako lepo mi zadišijo! 

A v srcu mi spomin 

na mlade dni budijo. 

Čebelice, čebelice, 

saj moje ste prijateljice. 

Pozabi vas nikdar 

ta stari čebelar 

  



 

SREDA, 13. MAJ 2020  

DELOVNA VZGOJA 

PRIPRAVA DOMAČEGA PLASTELINA 

Za pripravo domačega plastelina potrebuješ: 

 125 g moke 

 240 ml vode 

 4 jedilne žlice soli 

 1 vrečka pecilnega praška 

 1 jedilna žlica olja 

 nekaj kapljic tekoče jedilne barve ali ščep barve v prahu 

 

POSTOPEK: 

o Na pult najprej pripravi velik kos peki papirja. 

o Vse sestavine zmešaj v posodi.  

 

o Med nenehnim mešanjem, kuhaj na srednji 

vročini, dokler se ne sprime v kepo. 

 

o Kepo prestavi na peki papir in počakaj, da se  

           nekoliko ohladi (5 do 10 min). 

o Ohlajeno testo pregneti, da postane gladko in 

mehko. 

o Plastelin je sedaj pripravljen! ☺  

 

 

Preberi najljubšo knjigo ter si iz nje izberi svoj najljubši dogodek, osebo, žival ali 

del iz narave in to izdelaj iz plastelina. Napiši katera knjiga je to in kaj si izdelal. 

Na koncu pa še poslikaj in pošlji učiteljici ☺ 

 

 

https://huferka.dulmin.si/wp-content/gallery/plastelin/dscn0316.jpg
https://huferka.dulmin.si/wp-content/gallery/plastelin/dscn0319.jpg
https://huferka.dulmin.si/wp-content/gallery/plastelin/dscn0326.jpg


SPLOŠNA POUČENOST 

Preberi zgodbico in odgovori na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kaj počne že ves dan? 

2. Kam se skrijejo živalice? 

3. Katere živalice so vse pod listom? 

4. Kakšno vreže želi metulj? 

5. Kam odleti? 

 

Reši še nekaj računov.       

12 – 2 =                      5 + 6 = 

20 – 8 =                     11 + 3 = 

7 – 3 =                      17 + 2 = 

11 – 2 =                       10 + 5 =  



ČETRTEK, 14. MAJ 2020 

DELOVNA VZGOJA 

KONZERVIRANJE S SUŠENJEM 

Konzerviranje s sušenjem je najstarejši način konzerviranja. Živila lahko sušimo 

naravno, na zraku in soncu ali umetno, z mehaničnimi sušilci. Sušimo predvsem 

sadje, zdravilne rastline, dišavnice ter začimbe.  

Sedaj je čas za bezeg! Jaz ga naravnost obožujem! Suh bezeg lahko kasneje 

uporabiš za odličen čaj! ☺  

Namig: odlična mešanica za čaj poleg bezga so še poprova meta, regratovi 

cvetovi, smrekovi vršički in kamilice ;) 

 

Bezeg raste v grmovih, ki sežejo tudi 

do 10 metrov visoko. Prepoznaš ga 

po rumenkasto beli barvi, ki ima 

zelo značilen in specifičen vonj. 

Navadno raste ob jasah ali na robu 

gozda. Marsikdo pa ga ima 

zasajenega na vrtu. Poleg sušenja 

bezga, lahko pripraviš tudi bezgov 

sirup ali šabeso. 

 

 

Toda kako pravilno nabrati bezeg? 

Potrebno ga je nabirati v suhem in sončnem vremenu – nikoli po dežju. Med 

nabiranjem cvetove položi v košaro in ne v plastično vrečko. 

 

SUŠENJE 

1. Odstrani stebelne dele, cvetove, ki so porjaveli, odcveteli in tiste, ki še 

niso dozoreli. Odstrani celotne predele, kjer se nahajajo insekti. 

2. Bezgove cvetove sušimo na svežem zraku, ampak ne direktno na soncu, 

kajti le tako bodo ohranili lepo svetlo barvo. 

3. Na površino razgrni časopisni papir in položi bezgove cvetove. 

4. Dobro posušene cvetove shrani v papirnate vrečke. 



IZBIRNE VSEBINE 

SMREKOVI VRŠIČKI 

POZDRAVLJENI UČENCI! 

 

POMLAD JE PRAV ČUDOVIT LETNI ČAS. 

PONUJA NAM VELIKO CVETIC IN ZELIŠČ, KI 

JI LAHKO ČEZ LETO UPORABLJAMO ZA 

BOLJŠE ZDRAVJE. 

TA TEDEN BOMO PRIPRAVILI ZELO ZDRAV 

SIRUP IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV. TO SO 

MLADI POGANJKI, KI JIH NAJDEMO NA 

KONCU SMREKOVIH VEJIC. PREPOZNALI JIH BOSTE PO TEM, DA SO SVETLEJŠE 

BARVE KOT OSTALA VEJA. 

 

POTREBUJEMO: 

POL KILOGRAMA SLADKORJA 

MANJŠO SKLEDO SMREKOVIH 

VRŠIČKOV 

STEKLEN KOZAREC S POKROVOM (ZA 

VLAGANJE) 

 

PRIPRAVA: 

V STEKLEN KOZAREC NAJPREJ NASUJ PLAST SLADKORJA (PRIBLIŽNO 2 CM), 

NATO DODAJ PLAST VRŠIČKOV, PLAST SLADKORJA IN TAKO IZMENIČNO DO 

VRHA. ZAKLJUČIT MORAŠ S SLADKORJEM. KOZAREC ZAPRI IN POSTAVI NA 

SONCE. PRIBLIŽNO ČEZ EN MESEC BO SLADKOR OD NJIH POTEGNIL ZDRAVILNE 

SNOVI. PRECEDI IN SIRUP JE GOTOV.  

 

UPORABA: 

PRIPOROČLJIV JE PRI PREHLADIH TER KAŠLJU, ČISTI DIHALNE POTI.  

UŽIVAMO GA 3X NA DAN PO 1 DO 2 ŽLIČKI. 

 

 

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

Ne pozabi na tabelo, ki jo izpolnjuješ ta teden!       



PETEK, 15. MAJ 2020 

DELOVNA VZGOJA 

Danes  je MEDNARODNI DAN DRUŽIN. Da bo dan res namenjen tvoji družini, 

bo tudi današnja domača naloga temu primerna. ☺ Dala ti bom več možnosti, ti 

pa se odloči za katero izmed njih. Izdelke poslikaj in pošlji učiteljici. ☺ 

• Na risalni ali navadni list nariši in pobarvaj svojo družino.  

• Napiši kratko zgodbico MOJA DRUŽINA. 

• Z družino pojdi na sprehod v naravo. Uživaj in raziskuj. Poslikaj nekaj, kar 

te navdušuje. Lahko narediš tudi skupinsko fotografijo z družino. 

• Napiši kratko pesmico MOJA DRUŽINA. 

• Zbere naj se cela družina, nato pa skupaj zapojte pesmi, ki vas osrečujejo. 

☺  

• Poslikaj se z družinskimi člani. Lahko naredite kakšno smešno fotografijo. 

• Če imaš sam/-a kakšno idejo, kako bi lahko predstavil/-a svojo družino, jo 

z veseljem naredi in pošlji. 

Uživaj v dnevu s starši, brati in sestrami! ☺ 

 

GLASBENA VZGOJA 

ZEMLJA PLEŠE – ZAPLEŠIMO Z NJO TUDI MI 

 

NAŠ PLANET ZEMLJA VES ČAS PLEŠE, 

SAJ SE VRTI KAR NA DVA NAČINA: 

 

1. VRTI SE OKOLI SVOJE OSI 

2. KROŽI OKROG SONCA 

 

PRISLUHNI POPEVKI ZEMLJA PLEŠE IN 

ZRAVEN ZAPLEŠI. LAHKO PA SEVEDA TUDI 

ZAPOJEŠ. PESMICO DOBIŠ TUKAJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=rhuIhra8kXs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhuIhra8kXs

