
SREDA, 1. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Potrebuješ DZ LB SLJ in šolsko pisanko. LB odpri na strani 26.   

2. Besedilo Črna žolna preberi tiho, nato glasno. Glasno preberi 
tolikokrat, da se ti ne bo več zatikalo.  

 

3.  Ustno odgovori na vprašanja: 
Kakšna je črna žolna? 
Kaj ima samec na glavi? 
Kaj ima rdečega samica? 
Kje najde žuželke? 
Po čem prepoznamo črno žolno? 

 

4. Odpri šolsko pisanko. Še veš kako pišemo malo pisano d? Napiši jo s 
prstom po zraku ali mizi vsaj 5 krat. Pazi na vrstni red potez. 

 

5.  Prepiši povedi iz priloge. Pazi na lepo obliko, piši počasi in si besede 
tiho narekuj, da ti črke ne »zbežijo«. 

 

6. Neobvezna DN:  
V domačo pisanko z malimi pisanimi črkami napiši te besede: 
duda, sodnik, drevo, smrad, oder, dren, dober, moderno, dimnikar, 
zidar, deroča, rodbina, robida, bodalo, delovnik, zidaki, drenaža, 
medved, medičina, dan 

 

 

Priloga: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREDA, 1. 4. 2020 

LIKOVNA UMETNOST 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Danes pripravi samo črn flomaster. Če ti ne piše več, lahko vzameš 
kateregakoli, pomembno je, da je temnejše barve (ne rumen).  
Ker rabimo samo eno barvo, bomo risali. Pri risanju pa so pomembne 
črte in pike v različnih debelinah in smereh. 

 

2. Vzemi navaden list ali polovico risalnega lista (če ga imaš). Zaščiti mizo 
s časopisom. 

 

3.  Vstani in naredi en gib. Zamrzni in se opazuj. Kako imaš roke, kje je 
komolec, kam kažejo noge, kako stoji glava …? 
Spremeni gib in se ponovno opazuj.  

 

4. Zamisli si, da nekaj delaš – na primer. S sadilnim klinom delaš luknjice 
za sadike. Postavi se v ta položaj, v roki imaš »namišljen sadilni klin«, 
lahko pa namesto njega svinčnik. Zamrzni in se natančno opazuj – 
drža telesa, tok, nog, kakšno obliko je naredil hrbet …? 

 

5.  Na list na veliko nariši nekoga, ki nekaj dela (samo človeka). Po njegovi 
drži bo treba prepoznati, kaj dela (teče, sadi, pobira s tal, vodi žogo, 
skače, hodi po stopnicah …).  
Notranjost narisane figure zapolni s črtami in pikami. Te so lahko 
debele, tanke, ravne, krive, vodoravne, navpične, poševne, lomljene, 
pike kot bucika, malo večje pike, prazne pike, pobarvane pike … 

 

6.  Figuro natančno izreži. Na hrbtno stran (zadaj) napiši svoje ime in 
skrbno spravi v mapo. Ko prideš v šolo, jo bomo rabili.  

 

7. Delovni prostor za seboj pospravi, mizo tudi pobriši z vlažno krpo. 
Temeljito si umij roke. 

 

 

 


