
NAVODILA ZA DELO V TEDNU OD  11. 5. DO 15. 5. 2020 

 

 

Spoštovani!  

V tem tednu nas čakata dva dneva dejavnosti in sicer en športni dan, ki je 

predviden za sredo, 13. 5. 2020, ter en kulturni dan, predviden za ponedeljek, 

11. 5. 2020. Navodila za izvedbo so dodana spodaj. 

 

 

Tudi v tem tednu smo vam na voljo:  

 

UČITELJICA TEL. ŠT. E-NASLOV ČAS 

Petra Orož 040 435 043 petra.oroz@ospodzemelj.si 8.00-12.00 

Meri Stipanič 041 348 013 meri.stipanic@gmail.com 12.00-16.00 

Ana Leskovec Durini 040 670 628 ana.durini@ospodzemelj.si 8.00-12.00 

Marjetka Rečnik 
Nemanič 

070 831 763 marjetka.recnik-nemanic@guest.arnes.si 12.00-16.00 

 

Redno spremljajte šolsko spletno stran, saj bomo navodila po potrebi 

dopolnjevali. 

 

 

 

Lep pozdrav 

 

Petra, Meri, Ana, Marjetka 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKI JEZIK 

URA UČNA SNOV 

1. S, Š V BESEDAH: DZ 67, 1. in 2. naloga (branje besedila, napačne in pravilne 
povedi)  

2. S, Š V BESEDAH; Naloge v DZ str. 68., naloga z zvezdico ni obvezna (je za 
učence, ki obiskujejo dodatni pouk)  

3. ČRKA B; Naloge v DZ str. 69., zapis črk in besed v zvezek s črtami (kužek) po 
zgledu na fotografiji – črka B in besede: BALON, BOB, BISER, BIČ, BOBER, 

BOBEN, mali tiskani b. 
 

BRANJE BRALNEGA LISTA ali DRUGEGA PRIMERNEGA BESEDILA – vsak dan, tudi med 

vikendom.  

PRIPOROČILO: Posnemite otroka pri branju ene vrstice na bralnem listu in posredujte učiteljici. 

Otrokov zapis v zvezek fotografirajte in pošljite učiteljici. 

POMOČ: Za pomoč pri pisanju črk poglejte 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

ZAPIS V ZVEZEK – ČRKA B 

 

 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


BRALNI LIST  

 

ROK  SE  JE  IGRAL  V  SVOJI  SOBI.  NA  OBISK  JE  

PRIŠEL  SIMON.  ŠLA  STA  VEN.  BRCALA  STA  

ŽOGO.  PRIŠLA  JE  ŠE  MAJA.  LOVILI SO SE.  

ROKOV  OČKA  JIM  JE  PONUDIL SOK.  BILI  SO  

VESELI.   

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

URA UČNA SNOV 

1. ŽIVA BITJA: RASTLINE V NAŠI OKOLICI; Prejšnji teden ste dali vsaj 3 cvetoče rastline 
sušiti v herbarij. Ko bodo dovolj suhe, jih prilepi v zvezek za SPO in dopiši njihova 
imena, ki jih lahko najdeš s pomočjo staršev, spleta ali knjig o rastlinah. Dopiši tudi 
dele rastline (korenina – če je, steblo, listi, cvet). 

2.  ŽIVA BITJA: RASTLINE V NAŠI OKOLICI; Verjetno vam je znano, da imajo rastline 
zdravilne lastnosti. Čisto vsaka rastlina ima kakšno zdravilno učinkovino. A ni to 
neverjetno! Nekateri pridno kuhate in pijete čaje, ko zbolite, drugi znajo narediti tudi 
domače sirupe. Danes bi se lotili izdelave domačega sirupa, ki blagodejno vpliva na 
dihala in pomirja kašelj. To je sirup iz smrekovih vršičkov. V gozdu najdi smreko in 
naberi smrekove vršičke (na novo pognali, svetlo zeleni del vejice). Naj jih bo veliko. 
 
Za sirup iz smrekovih vršičkov potrebujemo mlade smrekove vršičke in sladkor. 
Nabrane smrekove vršičke po plasteh (plast vršičkov, plast sladkorja) nadevamo v 
steklen kozarec do vrha. Kozarec postavimo na sonce 40 dni, da se sladkor raztopi. 
Precedimo in damo v kozarce. Zaprte kozarce postavimo v hladen in temen prostor. 
Sirup lahko uporabimo kot sok, če ga zmešamo z vodo, za izkašljevanje ali za 
osladitev čaja. 
Več o sirupu iz smrekovih vršičkov si lahko preberete na:  
https://www.bodieko.si/sirup-iz-smrekovih-vrsickov. 

Veliko uspeha pri izdelavi. Sirup bomo preizkusili v jesenskih ali zimskih mesecih. 

 

GLASBENA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1. RITEM; Sledi glasbeni igri na posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=FeNL1EPt2VY&fbclid=IwAR0eyCAZaD5qkprP8_Poydff
rVUeD22zakJQoWeUYSEf_-ipbfzooAHMRdo. Veliko zabave  

 

 

https://www.bodieko.si/sirup-iz-smrekovih-vrsickov
https://www.youtube.com/watch?v=FeNL1EPt2VY&fbclid=IwAR0eyCAZaD5qkprP8_PoydffrVUeD22zakJQoWeUYSEf_-ipbfzooAHMRdo
https://www.youtube.com/watch?v=FeNL1EPt2VY&fbclid=IwAR0eyCAZaD5qkprP8_PoydffrVUeD22zakJQoWeUYSEf_-ipbfzooAHMRdo


MATEMATIKA 

URA UČNA SNOV 

1. REŠUJEM PROBLEME: Vaje v delovnem zvezku na strani 92, 93. 
 

2. RAČUNAM DO 20: Vaje v delovnem zvezku na straneh 94, 95, 96.  
 
 

3. RAČUNAM DO 20: Vaje v delovnem zvezku na straneh 97, 98. 

 

ŠPORTNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1.  AKTIVNOSTI NA RPOSTEM 
 

- KOLEBNICA 
- IGRE Z ŽOGO 
- TENIS 
- BADMINTON 
- KOLESRAJENJE 
- HOJA IN TEK 
- ROLANJE, KOTAKANJE … 

 
       

LIKOVNA VZGOJA 

Nadaljuj z izdelavo likovne naloge iz prejšnjega tedna. 

 

ŠPORTNI DAN 

Dragi učenci! 

 

 V tem tednu nas čaka še en športni dan - POHOD. Tokrat si lahko privoščimo 

odhod v druge občine, zato imamo večjo izbiro poti.  Povabite tudi bratca, 

sestrico,… da bo bolj zabavno, seveda ne pozabite na starše  . Učiteljice smo 

vam pripravile nekaj predlogov, vi pa izberete, katera pot vas najbolj zanima. 

Izvedete ga lahko tudi med vikendom. 

 



Pohod: naj bo čim daljši sprehod, z enakomernim tempom. Ne pozabite na vodo 

in kak zdrav prigrizek, da vam ne zmanjka moči. Vsake pol ure naj bo odmor za 

vodo in prigrizek-jabolko, banana, košček čokolade… 

 

Med  potjo opazujte naravo: ptički so v tem času glasni, travniške cvetice bujno 

cvetijo, najdemo in naberemo lahko že veliko zdravilnih rastlin za čaje (bezeg, 

ponekod še najdemo pljučnik, ob poteh je rman v polni rasti, na sončnih 

travnikih je že materina dušica, koprive, jagodnjak,...). Divje živali so v polni 

skrbi za mladiče, v krošnjah dreves je veliko veveric. Če smo v gozdu, 

poizkusimo biti čim bolj tiho in zagotovo boste videli srnico, tudi lisico sva z 

učiteljico Petro videli na lovu, prisluhnite petju ptic… 

 

Ne pozabite na zaščito proti klopom, letos jih je še posebno veliko in ko pridete 

domov slecite oblačila in se temeljito preglejte, ker se drobne živalice zelo 

dobro skrijejo med oblačila in kožo.  

 

Pred začetkom se malo ogrejte z vajami, ki pripravijo mišice na napor. Učenci 

že dobro poznajo vaje, ki jih izvajamo v začetku vsake ure športa, pet minut za 

ogrevanje bo kar dovolj. 

 

 Nekaj idej za pohod: 

    -Mirna gora: ne pozabite na razdaljo med ostalimi pohodniki, če se s kom, ki 

ni iz vaše družine pogovarjate, si nadenite masko,.. 

-pohod ob Krupi: od izvira Krupe, na razgledno točko čez viseči most,  mimo 

Judovske jame do Kloštra in nazaj…. 

- pohod po poteh ob Kolpi 

-smučarski center na Gačah je odprl nove pohodne poti, ki jih je vredno 

raziskati,… 

- morda poznate pot ob slovenski pešpoti v Damlju…. 

-seveda so pohodi možni tudi po našem, domačem gozdu in travnikih, ki jih 

tudi sicer uporabljate…. 

 

Če imate sami kakšno dobro idejo, jo le izkoristite in nam to tudi povejte. Ne 

pozabite uživati in se res dobro imeti. 

In na koncu:  roke umit in vodo pit….  in poslati kakšno fotografijo.  



 

                                             Lep pozdrav vsem! 

                                                    Vaše učiteljice:    Petra, Meri, Ana in Marjetka 

 

KULTURNI DAN: 

OGLED PREDSTAVE:  Jacob in Wilhelm Grimm SNEGULJČICA 

 

Dragi učenci, 

na spodnji povezavi si oglejte otroško predstavo v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča iz Celja. K 

ogledu lahko povabite svoje starše, bratce, sestric, babice, dedke. Uživajte!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1LKT8KbwPI&feature=youtu.be 

 

Poustvarjanje: 

Razmislite, kateri lik v predstavi vam je bil najbolj všeč. Kakšen je bi ta lik? Prijazen? Hudoben? 

Smešen? Neroden? Sramežljiv? Pogumen?.... 

IZDELAVA PALIČNE LUTKE- Navodila 

Potrebuješ: 

 bel papir, 

 svinčnik, barvice, flomastre… 

 škarje, 

 lepilni trak, 

 palčko ali slamico, kuhalnico…. 

 

Izberi si svoj najljubši lik iz predstave (lahko tudi več likov). Svoj lik nariši na bel papir. Pazi na 

velikost, da ne bo premajhen. Bodi pozoren na barvo las, dodatke, obleko…..Ko vse pobarvaš 

in okrasiš, ga natančno izreži. Palčko (ali slamico, kuhalnico) položi na hrbtno stran lika in jo 

prilepi z lepilnim trakom. Sedaj je tvoja palična lutka narejena. Uživaj ob igranju! Za bolj 

zanimivo igro, si lahko izdelaš več likov iz predstave.  

 

 

Za pomoč (te palične lutke so iz druge pravljice):  

https://www.youtube.com/watch?v=u1LKT8KbwPI&feature=youtu.be


 

Lutko poslikaj in pošlji svoji učiteljici. Če imaš možnost, te lahko starši tudi posnamejo pri igri z 

lutko in pošljejo posnetek.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


