
IDEJE, NASVETI ALI PROGRAM DELA OPB 

 11. 5. – 15. 5. 2020 

Zdravo učenke in učenci OPB! 

Verjetno ste že slišali, če ne bo večjih sprememb glede širjenja epidemije, se v 

sredini maja ponovno vidimo v razredu. Komaj čakam, da vas ponovno vidim. 

Upam, da ste zdravi, pridno delate šolske naloge, pomagate staršem in se 

zabavate na svežem zraku.  

1. Na področju higiene ni nobenih sprememb, kar pomeni, da še vedno 

pogosto umivamo roke, skrbimo za primerno razdaljo do ostalih ljudi 

(sem seveda ne sodijo bratci, sestrice, starši in ostali, ki živijo z vami v 

skupnem gospodinjstvu), upoštevamo higieno kašlja… 

Vem da radi preživljate čas v naravi in v mesecu maju narava čudovito 

ozeleni in  rožice ter ostale travniške rastline zacvetijo (to ste sigurno 

opazili, če ste alergični na cvetni prah). Zdaj je primeren čas za nabiranje 

smrekovih vršičkov iz katerih lahko izdelamo čudovit sirup proti kašlju.  

 

 
Potrebujemo le čist , steklen kozarec, ki ga napolnimo z smrekovimi 

vršički, posujemo s sladkorjem, ponovno dodamo vršičke in tako dokler 

ne napolnimo kozarca. Zadnja plast naj bo sladkor. Nato postavimo 

kozarec za dva meseca na sonce, sladkor se stopi in dobimo sladek sirup 

proti kašlju, ki ga nato precedimo v manjše kozarčke. Sladkor lahko 

nadomestite tudi z medom.  



Druga uporabna, dišeča, cvetoča rastlina pa je bezeg iz katerega lahko 

naredimo sirup, ga posušimo za čaj ter pripravimo zdravilne in krepčilne 

napitke. Za pripravo sirupa potrebujemo: 

– 30 cvetov bezga 
– 3 l vode 
– 6 limon 
– 3 kg sladkorja 
– 1 citronka (50 g) 

Sladkor in vodo prevremo in ohladimo. Limone narežemo na tanke 
rezine in jih skupaj z bezgovimi cvetovi namočimo v prej pripravljeno 
osnovo za sirup. Vse skupaj pustimo, da se namaka in oplaja 48 ur. 
Precedimo, dodamo citronko in polnimo v temne steklenice do vrha 
vratu, sicer bo sirup zavrel. Še opozorilo: nikar ne uporabljajte plastenk. 

2. Da pa ne pozabimo na šolo in se dobro pripravimo na vrnitev v šolske 
klopi sem vam našel še nekaj vaj. Na spodnji povezavi najdete ogromno 
različnih, zabavnih vaj s katerimi ponovimo računanje do 20.  

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_20/racunam_do_20_mesano_2.html 

Ponovite črke in vadite pisanje tako velikih pisanih kot tudi malih, vadite 

branje bralnih  listov, naj to postane čim bolj tekoče. S starši preberite 

kakšno pravljico ali  pesmico, se jo naučite pripovedovati ali narišite 

ilustracijo. Nekaj zabavnih vaj , kjer boste med hranjenjem pošasti 

ponovili abecedo, povozili črke, sestavljali mozaike in hkrati ponovili 

znanje slovenskega jezika najdete na spodnji povezavi https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_rs/abeceda.html 

 Za sprostitev pa rešite labirinta in živalske uganke  ki jih najdete v prilogi 

in kot vedno bom vesel kakšne ilustracije uganke.  

3. Še nekaj idej za prosti čas 

 

Pajkova mreža 

Potrebujete dva drevesa in dolgo vrvico, ki jo prepletete kot pajek ter da 

bo igra bolj zabavna povabite starše, bratce in sestrice. Cilj naloge je, da 

pridete na drugo stran z čim manj dotiki mreže.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=YvT6ShuPQDs&feature=youtu.be 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_20/racunam_do_20_mesano_2.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/abeceda.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/abeceda.html
https://www.youtube.com/watch?v=YvT6ShuPQDs&feature=youtu.be


Minuta za zdravje 

Da bi ostali v vrhunski formi pa predlagam minutko za zdravje večkrat na 

dan.  

 
 

Kako naslikati pokrajino in odtisi lista 

 

Material: trda podlaga, A4 papir in voščenke! 

V okolici svojega doma poišči pet do sedem različnih vrst rastlin. Poberi ali 

odtrgaj za ped velike liste rastlin. Na listu rastline poišči tisto stran , ki je bolj 

hrapava – ožiljena. Odtrgan list položi na podlago tako, da bo na zgornji – vidni 

strani hrapava stran rastline. Na tako položen rastlinski list položi prazen list 

papirja. List papirja na rahlo pritisni ob podlago. Z voščenko na rahlo povleci po 

glavni žili, nato pa od glavne žile pravokotno na vse strani. (Priloga 1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Na A4 papir nariši pokrajino in prej nabrane liste uporabi za drevesa. V 

gozdu rastejo tudi gobe in živijo različne živali. Nariši jih! Za konec nariši 

še sonce in nekaj oblakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi, veseli in ustvarjalni.  

 Boštjan 


