
TOREK, 12. 5. 2020   

Pozdravljeni otroci! 

 

 

Da se boste tudi vi lahko šli  ven igrat,  

kot otroci na fotografiji, hitro zavihajte  

rokave in poglejte, kaj sva vam pripravili danes. 

 

SLJ – Danes boš spoznal/a Pavčkovo pesem z naslovom KAJ JE TO ŠKODA. 

Preden pa si jo prebereš, odpri zvezek, napiši naslov pesmi ter avtorja (Tone 

Pavček). Nato premisli, kaj je zate škoda in to tudi zapiši v zvezek. 

Primer: Škoda, da ne morem v šolo. Škoda, da se knjige ne berejo same.  

Škoda, da …. 

Zdaj odpri berilo na strani 54, 55 ter preberi pesem. Ali so tvoje misli o škodi podobne 

kot tiste v pesmi?  

Sedaj preberi pesem še enkrat. Poskusi si obnoviti vsako kitico posebej in ugotoviti 

njeno sporočilo. Nato v zvezek odgovori na spodnja vprašanja: 

1. Kdo v pesmi po tvojem mišljenju premišljuje o škodi? 

2. Česa v prvi kitici ne mara delati? 

3. Kaj si želi početi v drugi kitici? 

4. Ali so tudi tvoji starši strogi? Pojasni svoj odgovor. 

 

 

LUM – Pri likovni umetnosti bo danes veliko otrok lahko počivalo ali pa se igralo. To 

so tisti, ki so nama že poslali likovni izdelek – cvetoča veja in sva vam sporočili, da je 

izdelek odlično opravljen. Vsi tisti, ki ste izdelek morali dopolniti ali popraviti in to še 

niste naredili ter vsi tisti, ki nama izdelka še niste poslali, imate čas, da to opravite do 

petka, 15. 5. 2020. Še enkrat si poglej merila vrednotenja. Pri delu bodi vztrajen/na in 

natančen/na. 

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. 

 

 



SPO –Spoznal/a in naučil/a si se kar nekaj novih in zanimivih vsebin. Potrudi se in 

reši spodnjo križanko (DZ – SPO str. 88). V zvezek napiši naslov PONOVIM ter 

odgovori tako, da najprej napišeš številko naloge in nato zraven še odgovor. 

 

 

 

 


