
POZDRAVLJENI UČENCI,  

UPAM, DA STE SE MED POČITNICAMI IMELI LEPO IN DA STE SE 

SPOČILI. ZDAJ PA GREMO NOVIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI!       

 

NE POZABITE NA VSAKODNEVNE NALOGE: 

• UMIVANJE ZOB, TUŠIRANJE IN PREOBLAČENJE 

• POMOČ PRI GOSPODINJSTVU (POMETANJE, BRISANJE …) 

• KUHANJE KAVE IN ČAJA  

• POGOVORI Z UČITELJI PREKO TELEFONA ALI FB.       

 

DELOVNA VZGOJA 

DAN OPRAVLJENO 

☺  
PONEDELJEK  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 
ALI SPLOŠNA POUČENOST 

DAN OPRAVLJENO 

☺  
PONEDELJEK  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

OSTALI PREDMETI 

PREDMET LVZ GŠVZ GVZ RS ali SP IZB 

OPRAVLJENO      

 

  



PONEDELJEK, 4. MAJ 2020  

DELOVNA VZGOJA 

DNEVNIK POČITNIC 

Pripravi 8 listov papirja in jih spni s spenjačem, da dobiš knjigo. Na prvo 

stran na veliko napiši naslov POČITNICE, spodaj desno pa svoje ime in 

priimek. Na vsak naslednji list na vrhu desne strani zapiši en dan v 

tednu. Najprej bo ponedeljek, naslednja stran torek, potem sreda in tako 

naprej do nedelje. Pod vsakim dnem pa nariši, kaj si tisti dan med 

počitnicami delal. Na levi strani pa lahko še napišeš, kaj vse si v tistem 

dnevu počel.

 

GIBANJE IN ŠPORTNA VZGOJA 

Ta teden je učitelj Nejc pripravil kondicijske vaje, ki jih najdeš tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=LfJo0NoqU1s  

 

SPLOŠNA POUČENOST 

Pravilno oblikuj povedi (izberi eno možnost) in jih prepiši v zvezek za SP. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfJo0NoqU1s


TOREK, 5. MAJ 2020 

DELOVNA VZGOJA 

ZAMRZOVANJE ŽIVIL 

Zamrzovanje je eden najpogostejših in najbolj razširjenih načinov 

konzerviranja, ki ohranja varnost živil za daljši čas. Zamrzujemo meso, 

zelenjavo, sadje, kruh, pripravljene in napol pripravljene jedi. 

Za danes sem izbrala eno vrsto konzerviranja živil, in sicer zamrzovanje 

mesa. Meso (piščančje ali puranje) zamrzni za kasnejšo pripravo hrane.   

Potrebuješ:  

meso  

Pripomočki: 

• deska 

• nož 

• krožnik 

• vrečke 

• aparat za varjenje folije ali gumica 

• etikete 

Postopek: 

1. Meso položi na desko in ga z nožem nareži na zrezke. 

2. Zrezke položi v vrečko. 

3. Če imaš doma aparat za varjenje folije, iztisni zrak in zapri vrečko. 

Če nimaš aparata, pa vrečko zaveži z gumico ali naredi vozelj. 

4. Na vrečko nalepi etiketo z imenom živila in datum. 

5. Zaprte vrečke daj v zamrzovalnik, nekaj dni kasneje pa pripravi 

okusno jed – zrezke s salamo in sirom v smetanovi omaki. Glej 

nalogo iz izbirnih vsebin.      



LIKOVNA VZGOJA 

SKLOP: SLIKANJE 

VSEBINA: SLIKARSKI MATERIALI 

Tekom minulih ur smo že veliko govorili o slikarskih materialih. Se še 

spomniš s katerimi materiali lahko slikamo? Lahko slikamo tudi s trdimi 

barvicami? 

Kadar površino barvamo, pravimo, da slikamo. Tako slikamo tudi kadar 

površino barvamo s suhimi barvicami. Kadar pa nekaj upodabljamo z 

uporabo črt in nič ne barvamo, pa pravimo, da rišemo.  

Katero od likovnih del spodaj je slika in katero risba?  

 

LIKOVNA NALOGA:  

Pobarvaj-poslikaj mandali, ki ju dobiš v priponki MANDALE. Barvanje ima 

na nas sproščujoč učinek, nas pomirja in nas vsaj začasno osvobodi 

dnevnih pritiskov. Želim, da se imaš ob barvanju-slikanju mandal lepo, da 

pa boš s svoj mandalo osrečil še koga, pa mandalo na koncu barvanja 

izreži in jo podari osebi, ki jo imaš rad ali pritrdi na hladilnik v kuhinji. ☺ 

 

  



RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

PROMETNA VZGOJA 

1. Preberi, nariši in pobarvaj. 

 

  



SREDA, 6. MAJ 2020  

 

DELOVNA VZGOJA 

Vstopili smo v nov mesec, mesec maj. Letošnje počitnice smo preživeli 

malce drugače. V zvezek zapiši naslov MAJ - MESEC NASMEŠKA in 

odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Ali veš, kaj se dogaja na noč pred 1. majem (30. april)?  

2. Si kdaj videl kakšen kres? Če da, kje? 

3. Ali je bila takrat tudi zabava poleg kresa? 

4. Kateri praznik je 1. maja? 

5. Napiši, kaj je MLAJ in kaj veš o njem. 

Na risalni list (če ga imaš) ali na list papirja nariši slovensko zastavo. 

Pazi na vrstni red barv in na grb. Narišeš in pobarvaš jo lahko s suhimi 

barvicami, vodenimi barvicami, tempera barvami ali akrilnimi barvami. 

Skušaj narisati čez celo stran lista.  

 

SPLOŠNA POUČENOST 

Malce matematike za ponovitev in razgibanje možgančkov.        

 

Za praznike smo šli v trgovino. Napiši, koliko so stale sestavine.  

Tole je cenik v trgovini: 

Čevapčiči 1 kg ……. 8 EUR 

Svinjski zrezki 1 kg …….. 7 EUR 

Zelena paprika 1 kg ……… 3.50 EUR 

Paradižnik 1 kg  ……… 4 EUR 

Kajmak 1 posodica  ……… 2.50 EUR 

Kupili pa smo: 

Čevapčiči 2 kg _________________ 

Svinjski zrezki 1 kg ______________ 

Zelena paprika 1 kg _____________ 

Paradižnik 2 kg ________________ 

Kajmak 2 posodici ______________ 

 

Koliko smo plačali za VES nakup? ______________________________ 



  



 

ČETRTEK, 7. MAJ 2020 

DELOVNA VZGOJA 

Zanimivo dejstvo iz Velike Britanije je to, da mesec maj pri njih velja kot 

državni mesec nasmeška ☺. Ali si danes že komu pričaral nasmeh na 

obrazu? ☺ Pokliči prijatelja, sošolca, stare starše ali koga drugega, ki ti 

je zelo pri srcu, in mu pričaraj nasmešek na obraz – kako boš to naredil, 

pa je popolnoma tvoja izbira. ☺  

 

IZBIRNE VSEBINE 

PRIPRAVA JEDI IZ ZAMRZNJENIH ZREZKOV 

Zamrznjene zrezke vzemi iz zamrzovalnika in jih položi na desko ter 

pusti, da se odtalijo. Nato prični s pripravo jedi.  

Zrezki s salamo in sirom v smetanovi omaki 

Potrebuješ: 

• zamrznjene zrezke 

• salamo  (šunkarica) 

• rezine sira 

• 0,5 l smetane za kuhanje 

• sol in poper 

• olje 

• riž 

• desko 

• lonec 

• stekleni pekač 

 

 



Postopek: 

Pekač rahlo namaži z oljem, da bo cela površina naoljena. Odtaljene 

zrezke položi na desko in jih začini s soljo ter poprom. Položi jih v pekač 

in jih daj v naprej ogreto pečico na 200°C za približno 20 min. Po 20 min 

obrni zrezke in jih peci še 10 min. Ta čas daj kuhat riž. V lonec nalij vodo 

in vanjo daj ščep soli. Dokler voda ne zavre, namoči riž v vodi. Nato ga 

stresi v vrelo osoljeno vodo in kuhaj po navodilih na embalaži. 

Pekač vzemi iz pečice in po zrezkih položi najprej salamo, nato pa še sir. 

V pečici naj bo toliko časa, dokler se sir ne stopi. Nato po vrhu polij še 

smetano za kuhanje in pusti v pečici še približno 5 min.  

Jed je sedaj pripravljena. ☺ 

DOBER TEK! 

 

 

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

 

PROMETNI ZNAKI 

Odpraviš se na morje. Med potjo opaziš kar nekaj različnih prometnih 

znakov. Ali prepoznaš vse? Oglej si prometne znake in skušaj ugotoviti 

njihov pomen. V desne okvirčke zapiši, kateri prometni znak je na levi 

sličici. Če si lista ne sprintaš, napiši v zvezek naslov PROMETNI ZNAKI, 

spodaj pa pod zaporedno številko zapiši odgovor. 
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PETEK, 8. MAJ 2020 

 

DELOVNA VZGOJA 

ČIŠČENJE KOPALNICE 

Za nalogo očisti kopalnico. Najprej pripravi pripomočke za čiščenje: 

metlo, rokavice, posodo z vodo, metlo za mokro brisanje, gobo za 

čiščenje in potrebna čistila (pri izbiri in doziranju ti naj pomagajo starši).  

Najprej se zaščiti in si nadeni rokavice. Začni s pometanjem tal, nato pa 

s čiščenjem umivalnika ter kadi/tuš kabine. Nadaljuj s čiščenjem ogledala 

in omaric, za konec pa še pobriši tla. Sedaj, ko se vse sveti, pa si 

privošči počitek. ☺ 

 

GLASBENA VZGOJA 

MOJE TELO – MOJ INŠTRUMENT 

KAJ JE GLASBA TELESA? 

GLASBO TELESA USTVARJAŠ SAMO Z ZVOKI, KI JIH OMOGOČA TVOJE TELO. 

BREZ PREDMETOV, INŠTRUMENTOV … SAMO TI! 

TO JE NAJSTARELŠA OBLIKA GLASBE, SAJ JE ČLOVEK NAJPREJ OPONAŠAL ZVOKE 

IZ NARAVE PRAV S VOJIM TELESOM ŠELE KASNEJE JE IZUMIL PREPROSTE 

INŠTRUMENTE. 

 

KAKŠNE ZVOKE LAHKO USTVARIMO S TELESOM? 

TOPOTANJE Z NOGAMI, PLOSKANJE, TLESK PRSTOV, ŽVIŽGANJE … 

 



 

 

VELIKO GLASBENIH SKUPIN IZVAJA GLASBO Z LASTNIM TELESOM. Poglej si eno 

izmed njih: 

https://www.youtube.com/watch?v=lk75qDst8wE&feature=emb_logo  

 

TVOJA NALOGA JE, DA OPIŠEŠ ALI NARIŠEŠ 4 RAZLIČNE ZVOKE, KI JIH LAHKO 

USTVARIŠ S SVOJIM TELESOM. POSKUSI JIH ZAIGRAT. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lk75qDst8wE&feature=emb_logo

