
SREDA, 8. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Potrebuješ zvezek za književnost.  

2. Oglej si sliko v prilogi. Dogaja se spomladi – drevesa nam to povedo, 
pa oblačila otrok tudi. Vse ostalo pa naj ti pove tvoja domišljija. Da bo 
lažji začetek, si pripravi pijačo, lahko poslušaš tiho in mirno glasbo. 
Udobno se zlekni na kavč ali na udoben sedež zunaj na zraku. Si 
nameščen tako, da se dobro počutiš? 

 

3.  Razmisli: Zakaj so otroci zunaj? Kdo jih je poklical? Morda kaj čakajo. 
Kaj? Kako jim je ime? Kdo so – sošolci, prijatelji, sorodniki…? Zakaj se 
igrajo telefon? So se prej kaj drugega igrali ali se bodo potem? Kaj 
počne njihova mama, nona, teta..? Kaj bo naredila s tem, kar kuha, 
peče …? Kako se otroci počutijo? So veseli, nasmejani …? To je le 
nekaj namigov. Tvoja domišljija pa že dela, kajne? 

 

4. Zdaj pa k mizi in zvezku. Z barvami napiši naslov po svoji želji.  
5.  Lahko izbereš med dvema nalogama: 

a) LAŽJA NALOGA: Glej sliko in napiši povedi samo o tem, kar vidiš. To 
bo opis slike. (7 do 10 povedi) 
b) TEŽJA NALOGA: Ob sliki napiši zgodbo, ki ima začetek in konec. 
Spomni se, kako smo pisali pri pouku. (najmanj 10 povedi) 

 

6. PISNI IZDELEK POSLIKAJTE IN MI POŠLJITE V PREGLED.  

7. Neobvezna DN: 
Enako kot šolsko nalogo, naredi še za domačo nalogo pa o sliki 
nesreče. Piši v zvezek za književnost. 

 

 

Priloga - OBVEZNO:                                            Priloga – DOMAČA NALOGA 

 

 

 

 

 



SREDA, 8. 4. 2020 

LIKOVNA UMETNOST 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Potrebuješ voščene barvice, risalni list in vodene barvice. 
Če jih doma nimaš, uporabi navadne barvice. Če nimaš risalnega lista 
riši na navaden list. 

 

2. Danes boš risal-a ob opazovanju. Natančno bo treba opazovati ter vse, 
kar vidiš tudi označiti na listu. 

 

3.  Pred hišo poišči regrat. Usedi se k njemu. Sedi na podlago – starši naj 
ti dajo, kar je primerno. 
Če živiš v bloku, lahko rišeš cvetlico na balkonu. Prinesi jo v prostor ali 
sedi k njej na balkon.  

 

4. Natančno opazuj rastlino in jo nariši točno takšno, kot je. Poskušaj 
narisati v naravni velikosti. To pomeni, naj bo narisano steblo toliko 
veliko, kot je v resnici. Enako list, cvet …  

 

5.  a) Če si risal-a z voščenkami in imaš vodene barvice: Ozadje pobarvaj z 
vodenimi barvami – veliko vode, malo barve. Lahko je enobarvno ali 
mavrično ozadje, lahko se barve prelivalo. 
b) Če si risal-a z voščenkami, nimaš vodenih barvic: ozadje osenči z  
barvo, ki jo dobiš s šiljenjem navadnih barvic. 
c) če si risal-a s suhimi barvicami in imaš vodene barvice: Ozadje 
naredi z vodenimi barvami.  
č) Če si risal-a s suhimi barvicami in nimaš vodenih: Ozadje naredi s 
siljenjem suhih barvic. 

 

6.  LIKOVNI IZDELEK FOTOGRAFIRAJTE IN MI GA POŠLJITE V PREGLED.  
7. Vse za seboj pospravi, pobriši mizo, podlago na kateri si sedel zunaj, 

daj prat. 
 

 

OPOMBA. 

Oba današnja izdelka pošljite v enem meilu. Če niste utegnili danes, pa obvezno enkrat 

do konca tedna. 


