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Se še spomniš, o čem smo se učili prejšnjo uro? 

PRAVILA,            PRAVILA,          PRAVILA ,          PRAVILA… 

 

          …UH, KOLIKO JIH JE… 

 

                  …LE ZAKAJ?  

 

Pa dajmo malo razmišljati.  

Predstavljaj si, da: 

V prometu ni pravil…. 

V gledališču ni pravil…  

V šoli ni pravil… 

V trgovini ni pravil…  

V banki ni pravil…. 

Med otroci pri igri ni pravil… 
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OJOJ! Na takšnem svetu pa ne bi radi živeli!  

Saj sploh ne bi bili varni!  

Prihajalo bi do nesreč, nasilja, sporov… 

 

Danes bomo ubili kar dve muhi na en mah! Veš kaj to pomeni? 

Da bomo naredili delo za predmet družba in hkrati en del za jutrišnji 

Dan zdravja.        HA? Ni to imenitno? 

Torej, delo lahko opraviš danes, pa ti ne bo treba jutri, ali pa obratno. 

 

V navodilih za jutrišnji dan, ki so objavljena na spletu, je sledeče 

navodilo: 

TEMATSKE AKTIVNOSTI 1. - 5. r  
tema: IZDELAVA PRAVIL IN ZADOLŽITEV DOMA  
Vsaka družina ima pravila in zadolžitve razdeljene med družinske člane. Ta opravila in 
zadolžitve se razlikujejo in so odvisna tudi od razvojne stopnje posameznika. Mednje 
sodijo predvsem tista, ki so jih otroci sposobni opraviti povsem samostojno.  
Danes boš izdelal-a plakat Pravil in zadolžitev v svoji družini. Potrebuješ barvice, malo 
večji list papirja in veliko zagona. Prvošolcem predlagam, da svoja pravila in zadolžitve 
narišejo, ostali pa jih lahko zapišete. Seveda lahko svoj zapis dopolnite tudi z ilustracijami.  
Končan izdelek fotografiraj in ga pošlji svoji razredničarki. Kdor želi in zmore, se lahko 
namesto plakata posname in o svojih pravilih in zadolžitvah kar spregovori. Seveda tudi 
tega ne pozabi poslati razredničarki po elektronski pošti.  

 

Za izdelavo plakata porabi največ eno šolsko uro.  

Pa še nekaj: ne izdeluj veeeliiikega plakata, vzemi risalni list ali 

navadni list.  

Pošlji mi kakšno sliko ali posnetek z dneva zdravja (plakat, sprehod, 

zajtrk ples…), seveda pa ni obvezno.  

 Uživaj v jutrišnjem dnevu!  
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Tudi smeh je pol zdravja!!!! 

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

 

 

Zdravje = dovolj spanja 

in cartljanje  

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

