
ČETRTEK, 8. 4. 2021 
 

DOPOLNILNI POUK (za učence, ki obiskujejo dopolnilni pouk)  

vidimo se na video srečanju 

SLOVENŠČINA  

PRAVLJICA - ZEMLJA JE DOBILA VROČINO 
 
V mesecu aprilu (22. aprila) praznujemo svetovni dan zemlje. V tem mesecu se bomo veliko pogovarjali o tem, kako 
pomembno je ohranjati svet neonesnažen in kaj lahko sami storimo za bolj čisto okolje. 

 

Danes boš spoznal prav posebno pravljico. Dobro se namesti in pozorno 

spremljaj pravljico na spodnji povezavi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLa5HVZKWCA 

 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Če imaš pri odgovarjanju težave, prisluhni pravljici še enkrat. 

1. Kdaj se pravljica dogaja (v preteklosti ali v prihodnosti)? 
2. Kaj je videl majhen kalček, ko je pokukal iz semena?  
3. Kaj je majhnemu kalčku svetoval dedek črv?  
4. Kakšen je bil svet v sanjah mlade marjetice? 
5. Kako je dedek črv opisal moderni novi svet?  
6. Kaj so v njem delali odrasli ljudje in otroci?  
7. Kakšne domače ljubljenčke so imeli otroci? 

https://www.youtube.com/watch?v=xLa5HVZKWCA


8. Zakaj marjetica kljub opozorilu ni hotela ostati pod zemljo?  
9. Kdo je prvi zagledal marjetico, ko je ta pokukala iz zemlje? 
10. Kako je Tomaž poskrbel zanjo?  
11. Koga je Tomaž prosil za pomoč?  
12. Kakšen načrt so naredili otroci?  
13. Zakaj je bil Tomaž ponosen na marjetico?  

 
V velik zvezek za slovenščino napiši na naslednjo prazno stran naslov pravljice in kdo jo je napisal: 

Goran Škobalj: 

ZEMLJA JE DOBILA VROČINO 

Nato stran z ravno, vodoravno črto razdeli na dva dela (pomagaj si s šablono): 

 

 

na zgornji del nariši, kakšen je bil svet v sanjah male marjetice,  

 

 

na spodnji del pa nariši, kakšen je bil v resnici moderni novi svet.  

 

Nariši tudi sebe v tisti del, kjer bi ti raje živel. 

K vsaki sliki zapiši 2 do 3 smiselne povedi. 

Primer: 

Zgornja slika: Metulji imajo pisana krila.  

Spodnja slika: Odrasli nimajo prostega časa. 



 

LIKOVNA UMETNOST 

KIPARSTVO - SPOMLADANSKI VENČEK ALI VEJICA 

 

Danes lahko izbereš ENO izmed dveh predstavljenih likovnih nalog: izdelaš lahko SPOMLADANSKI VENČEK ali 
SPOMLADANSKO VEJICO….izbira je tvoja.   

 

SPOMLADANSKI VENČEK 

POTREBUJEŠ:  

- osnovo za venček (karton)  

- kolaž papir  

- škarje   

- lepilo  

- vrvico  
 

POSTOPEK:  

1. Za osnovo venčka izreži okrogel obod iz debelejšega kartona npr. kartonske škatle. Krog lahko obrišeš s pomočjo krožnika. 
Obod naj bo širok približno 2 do 3 centimetre. Obod oblepi z barvnim papirjem. 

2. Nato iz kolaž papirja izreži različne oblike in barve cvetov. Iz njih oblikuj cvetlice. Dodaš lahko tudi listke. 
3. Barvne cvetlice in listke nato z lepilom prilepi na obod venčka.  
4. Na koncu dodaj še vrvico, da boš venček lahko obesil/a.  

 

 

Spomladanski venček prinesi v šolo, ko se vrnemo v šolske klopi.  
 



OGLEJ  SI  PRIMERE:  

 

 

   

SPOMLADANSKA VEJICA 

POTREBUJEŠ:  

- vejico drevesa ali grma, 
- 1 ali 2 prazni rolici WC papirja, 
- močnejše lepilo (Mekol belo lepilo), 
- tempere ali vodene barve ali flomastre 
- A3 list ali trši papir,  
- karton ali lesena plošča za podlago  
 



 
POSTOPEK:  
1. Poišči vejico drevesa ali grma in jo prilepi na podlago. 
2. Nareži rolico na 1cm (debelina tvojega palca) debele obroče. 
3. Pobarvaj zunanjost in notranjost obročkov z željeno pomladno barvo.  
4. Razvrsti stisnjene obroče ob vejico kot liste ter jih prilepi z lepilom.  
5. Če si uporabil(a) preveč lepila, je v notranjosti obročkov mokro, zato počakaj, da se lepilo posuši. 
6. Pobarvaj še podlago v notranjosti obročev. 
 

OGLEJ  SI  PRIMERE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Spomladansko vejico prinesi v šolo, ko se vrnemo v šolske klopi.  



 

ŠPORT 

Gibanje na prostem 

 Izkoristi lep, sončen dan in nekaj časa nameni  gibanju na prostem. 

NEKAJ IDEJ LAHKO NAJDEŠ V PRILOGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprehodi v naravi 

Danes te čaka sprehod v okolici tvojega kraja. Če je možno, 

se odpravi proti gozdu. Na svoji poti lahko poizkusiš izvesti 

različne igre. Učitelj/ica ti jih v nadaljevanju nekaj predlaga 

- lahko si jih natisneš ali fotografiraš s telefonom: 

METANJE PALICE V CILJ 
Vzameš manjšo palico in jo mečeš v drevesa. Če zadeneš 
iglavca, dobiš 3 točke, če pa zadeneš listavca pa 1 točko. 

TEK ČEZ OVIRE 
Na tla si postavi palice, ki jih nabereš v gozdu. Tvoja naloga je, da vse palice preskočiš, mami ali oči pa ti merita čas. 

KRIŽCI KROŽCI 
S palico na tla nariši znak # in izzovi družinskega člana ali prijatelja na dvoboj v križcih in krožcih. 

POČEPI S PALICO 
V roke primeš palico in z njo delaš počepe. Ko greš v počep, dvigneš palico nad glavo. 

SKRIVANJE ZA DREVESI 
Mami šteje do 10, ti pa se skriješ za drevo. Mami mora poiskati drevo, za katerega si se skril/a. 

SKRIVANJE PREDMETA  
Nekje v gozdu skriješ en predmet (le-tega si našel v gozdu), ki ga prej pokažeš staršu. Starš se obrne stran, ti pa 
skriješ predmet. Nato z govorjenjem »toplo hladno« usmerjaš starša, da najde predmet. Bolj kot je toplo, bližje si 
skritemu predmetu. Vlogi se lahko zamenjata. 

LOV ZA ZAKLADOM 

Lahko pa starši predčasno otrokom v okolici vašega doma pripravite kakšno presenečenje v obliki lova na zaklad. 
Le kaj bodo otroci odkrili? 

OPONAŠANJE GIBANJA ŽIVALI 
Sredi gozda se spremeniš v eno od gozdih živali in oponašaš njeno gibanje (zajček, medved, srna, lisička, prtiček 
ipd.). 

DOTAKNI SE ________. 
Na voljo imaš 30 sekund. V tem času se moraš dotakniti čim več _______. Kdo bo zmagal, ti ali mami, oči, 
prijatelj... 

 
 

 

 

 

 

ŠE NEKAJ IDEJ ZA MIGANJE 

V NARAVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOs2iyOTH0M 

SREČNO! :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOs2iyOTH0M

