
TOREK, 5. 5. 2020  

 

Pozdravljeni otroci!  

Za lepši začetek dneva si preberite ljudsko pesem: 

»V maju so deklice strašno zgovorne: 

ljubke, skrivnostne in srečno pozorne. 

V maju so dečki nemirni in glasni: 

v nogah prehitri, v srcu počasni. 

In vendar prav v maju oboji zorijo 

v sanje, ki starše včasih plašijo. 

Jaz pa čutim, te ljube otroke, 

ki so jim meje sveta previsoke.« 

Zdaj pa gremo na delo. 

 

SLJ – Danes boš reševal/a naloge v delovnem zvezku na strani 70. Najprej boš 

poslušal/a dva posnetka, ki ju najdeš v delovnem zvezku pri naslovu Šopek. 

 

 

Sedaj boš rešil/a naloge, ki so na tej strani. Pazi na pravilnost zapisa in bodi še 

posebej natančen/na pri tretji nalogi. 

 

SPO – Pred počitnicami si si ogledal/a posnetek o človeškem telesu. Danes si boš 

posnetek ogledal/a še enkrat     

https://m.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be 

in nato rešil/a učni list ČLOVEŠKO TELO. Če nimaš možnosti tiskanja lahko naloge 

rešiš ustno ali si nekatera vprašanja prepišeš v zvezek. Če želiš, si lahko prebereš še 

zapis v učbeniku na strani 62. 

  

 

LUM – Danes se boš pripravljal/a na ocenjevanje. Tokrat bova ocenjevali mešano 

tehniko: trganka, risanje, lepljenka. Da boš vedel/la kaj se od tebe pričakuje, sva ti 

pripravili naslednja merila. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be


MERILA VREDNOTENJA: 

1. Natančno in dobro prilepljeno ozadje iz natrganih kosov časopisnega papirja. 

2. V celoti zapolnjen format A3 (risalni list) z motivom cvetoče veje. 

3. Ustvarjalno upodobljen motiv z izbranim črnim pisalom – razvejana veja. 

4. Lepo oblikovani cvetovi iz serviet in dobro prilepljeni na vejo. 

 

POTEK DELA:  

 

1. Na A3 list boš lepil/a drobne delčke (približna velikost oreha) natrganega 

časopisnega papirja. Delčki naj bodo natančno prilepljeni tako, da noben 

delček ne visi stran ter da se nikjer ne vidi belega lista. Ko končaš počakaš, da 

se podlaga dobro posuši. 

 

 

2. Sedaj vzameš črno pisalo (barvica, voščenka, flomaster - najboljše je 

voščenka, če jo imaš) in na celoten list narišeš leseno vejo. Bodi ustvarjalen in 

naj bo tvoja veja tako kot v resnici dobro razvejana in sestavljena iz več 

manjših vejic. 

 

 

3. Zdaj boš vejo polepšal/a tako, da ji boš dodal/a barvne pomladne cvetove. Le-

te boš oblikoval/a iz serviet (katerekoli barve imaš doma, uporabiš lahko tudi 

toaletni papir). Izberi le eno barvo serviet. Serviete si natrgaj na drobne koščke 

in iz njih oblikuj kroglice. Ko boš imel/a že vsaj 20 kroglic jih najprej 

enakomerno razporedi po veji ter jih nato še prilepi. Sam/a oceni, ali boš 

dodal/a še več cvetov ali ne. Nato počakaj, da se lepilo dobro posuši. Zdaj 

naredi test: cvetovi morajo biti močno prilepljeni, tako da ne odpadejo, če jih 

narahlo podrgneš z dlanjo.  

 

Verjameva, da ti bo šlo delo dobro od rok, nikar pa ne pozabi, da potrebuješ pri 

takšnem delu tudi veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. 

V primeru, da boš s svojim izdelkom zelo zadovoljen/a in boš mnenja, da si 

dosegel/a vsa zastavljena merila, izdelek fotografiraj in nama ga pošlji. 

Če bova tudi midve enako ocenili tvoj izdelek, si lahko oceno pridobiš že sedaj.  

 

Veliko ustvarjalne vneme ti želiva! 


