
 

Pozdravljeni učenci podaljšanega bivanja, spoštovani starši! 

Za nami je teden, ki je prav vse nas postavil na veliko preizkušnjo in potrdil besede znanega 

fizika Isaaca Newtona, ki je dejal, da »to kar vemo je kapljica, to, česar ne vemo je morje«. 

Dobesedno čez noč smo se morali prilagoditi in začeti raziskovati po morju neznanega. 

Moramo vas pohvaliti, da ste se hitro prilagodili danim razmeram in se spoprijeli z malo 

drugačnim šolskim delom. Pohvala gre tudi staršem, saj učenci brez vaše pomoči nebi bili 

uspešni pri svojem delu. Veliko vas je bilo zelo pridnih in ste pošiljali vsa dokazila o delu, 

fotografije za podaljšano bivanje. Vsem, kateri ste bili aktivni in kateri se boste v prihodnje  

še vključili v delo vam želimo uspešno delo še naprej.  

Vabljeni vsi k sodelovanju in ostanite zdravi še naprej. 

Lepo vas pozdravljamo.  

Učitelji podaljšanega bivanja 

 

Dejavnosti od 30.3.2020 do 3.4.2020 

Dejavnost PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SAMOSTOJNO 
UČENJE 
 

 

Vaje branja po 
izbiri učenca 
(besed, povedi, 
zgodb). 
Preberi kako 
zanimivo knjigo. 
Prvošolcem 
lahko preberejo 
knjigo starši, 
brat/sestra. 

Naredi nekaj 
vaj  za 
utrjevanje 
znanja. 
Moja 
matematika.si- 
glej spodnjo 
povezavo. 

Reši križanko 
– glej spodnjo 
povezavo.  
1.razred lahko 
vpisuje prve, 
zadnje črke ali 
cele besede. 
Ne pozabi na 
prvoaprilsko 
šalo. Danes je 
1. APRIL. 

Utrjevanje 
seštevanja, 
odštevanja, 
množenja, 
deljenja, 
besedilne 
naloge. Sam si 
izberi katere 
računske 
operacije ti še 
delajo težave. 
Napiši vsaj štiri 
račune. 

Danes nimaš 
naloge pri 
samostojnem 
učenju,ker si 
pridno delal celi 
teden. 
Igre na 
računalniku po 
izbiri učenca. 



 

KOSILO 
 
 

 

Danes pripraviš 
mizo: 
-prineseš in 
razporediš 
krožnike; 
 
- pripraviš in 
razporediš 
pribor; 
 
-razdeliš prtičke; 
 
-vsem zaželiš  
DOBER TEK; 

-NE POZABI 
POSPRAVITI 
MIZE. 

Priskoči 
staršem na 
pomoč pri  
kuhanju.¸ 
-Pripraviš 
sestavine za 
kuhanje; 
-lahko tudi 
sam pripraviš 
kakšno 
jed(učenci 4. In 
5. razreda); 
- lahko narediš 
gratinirane 
palačinke- glej 
spodnjo 
povezavo; 
- upoštevaš 
navodila 
staršev. 

Danes po 
kosilu odneseš 
posodo z 
mize: 

-posodo 
pospraviš v 
pomivalni 
stroj ali jo 
pomiješ, 
počakaš,da se 
odcedi in jo 
pobrišeš; 

-oprano 
posodo 
pospraviš v  
predale. 

Vprašaj svoje 
starše ali lahko 
danes skuhate 
tvojo izbrano 
jed(kaj imaš 
najraje); 

-razmisli o vseh 
sestavinah,ki jih 
za jed 
potrebuješ; 

- ne pozabi 
pripraviti, 
pospraviti mize. 

Danes sam 
odločaš, na 
kakšen način 
boš staršem 
priskočil na 
pomoč (pri 
pripravi mize, 
pospravljanju, 
kuhanju, 
pripravi 
sestavin, 
pomivanju 
posode). 

USTVARJALNO 
PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA 
 
 

 

Napiši, nariši ali 
naslikaj  kako si 
preživel vikend. 

Kaj si zanimivega 
počel? 

Lahko narediš 
EKPERIMENT – 
glej spodnjo 
povezavo. 

Ker je že 
pomlad 
potrkala na 
vrata lahko 
ustvarjaš na 
temo:POMLAD
- glej spodnjo 
povezavo. 

Dokončaj 
izdelek iz 
prejšnjega 
dne. 

Odpraviš se v 
kino na domu. 
Oglej si film 
Sreča na vrvici 
ali Miška si 
poišče novi 
dom  – glej 
spodnjo 
povezavo. 

Ne pozabi na 
kokice. 

Ustvarjaj na 
temo   filma 
Sreča na vrvici 
ali  Miška si 
poišče novi 
dom  ( likovne 
pripomočke si 
izbereš sam). 

Reši  UGANKO- 
Izberi si eno 
uganko, ter jo 
prepiši na list. 
Rešitev uganke 
nariši ali napiši 
pod uganko. 

Saj bo šlo! 

SPROSTITVENA 
DEJAVNOST 
 
 

 

Pojdi ven. Lahko 
se igraš sam  ali 
s sestro/bratom, 
starši.( igre z 
žogo, 
skrivalnice, igra 
v peskovniku…).  

Skupaj s starši 
se odpravite 
na kratek 
sprehod. 
Opazuj naravo. 
Kaj vse si 
zanimivega 
videl na 
sprehodu? 
Lahko pošlješ 
kakšno 
fotografijo.  

Lahko izbiraš, 
kaj boš počel 
popoldan  
(lego kocke, 
družabne igre, 
pobarvanke..).
Sam izberi. 

Odpravi se v 
gozd. Nadihaj 
se svežega 
zraka.( iz 
naravnega 
materijala 
lahko oblikuješ 
kaj zanimivega).  
Ne pozabi na 
fotoaparat. 

Čaka te nekaj 

novega. Malo 

se razgibaj. 

Lahko telovadiš 

sam ali pa s 

sestro/bratom, 

starši – glej 

prilogo. 

 
 
 

 

 



 

https://moja-matematika.si/ 
 
 
Eksperiment: 
https://m.facebook.com/sandi.soncek/videos/10216359324043857 

 

Križanke 
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/poklici/Poklici2.htm 
https://uciteljska.net/Krizanke/DrugeZadeve/Zivvali/ 
 
Film Sreča na vrvici 
https://www.youtube.com/watch?v=nsd6zEvf9mk 
 
Glasbena pravljica Miška si poišče nov dom 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfNDXBKsyxY&fbclid=IwAR2pdzpMyPiMv6h8Mu3Zxc2jT

bqFZ8dYOjnqa6uvUXb3fcjXEK2zdYAG42o  
 
Gratinirane palačinke 

https://www.aninakuhinja.si/recepti/gratinirane-palacinke-s-skutnim-nadevom/ 

 

 

Ustvarjanje na temo POMLADI 

 

  
 

 

Izdelava žabe-origami 

https://www.youtube.com/watch?v=2dHhvV18eX8 
 
Oblikovanje rož 
https://www.youtube.com/watch?v=A_WCJ1bX6lI 



 

UGANKE 

 

1. UGANKA 

GLAVICE BELE 
NAD ZEMLJO SE SKLANJAJO, 
PRIŠLA JE POMLAD, 
VESELO OZNANJAJO. 
 

6. UGANKA 

GOSPODIČNA ZLATOLASKA, 
 KOT GOSPA NA ZELENI TRATI, 
NJENI SINOVI SO LETALCI, 
VETER JIH PODI PO TRATI. 

2. UGANKA 

PISANA KRILA,  
KOT DIH MEHAK,  
OD CVETA DO CVETA  

LETA JUNAK. 
 

7. UGANKA 

NAJBOLJ ZLAT JE MED ZLATNIKI 
IN BOLJ VROČ KOT OGNJENIKI, 
JE VESOLJNI KRALJ OBZORJA,  
ZEMLJO GREJE IN OBZORJA. 

3. UGANKA 

NIČ KAJ ODLIČNA  
ZELENA GOSPA,  
PO VODI IN BLATU  
NAJRAJE SKAKLJA. 

 

8. UGANKA 

ČRTASTA SRAJČKA 
IN DROBCENA KRILA, 
V LONČEK IZ VOSKA,  
BO MED NATOČILA. 

4. UGANKA 

SESTRICE RUMENE 
V ŠOPKU TIŠČIJO, 
ZA VESELJE NAŠE,  
DROBEN GLAS SPUSTIJO. 

 

9. UGANKA 

V ZRAKU PLAPOLAJO KRILA, 
TAKIH NIMA NITI VILA,  
KOT BI JIH SLIKAR NASLIKAL 
IN SVILETI VETER ZLIKAL. 

5. UGANKA 

VSE NOČI OB TEBI BEDI, 
SE ZJUTRAJ RAZJEZI, 
TI SANJE ZBUDI. 

10. UGANKA 

NA OBZORJU NARIŠE SE   
PISANA CESTA,  
VZPENJA SE KVIŠKU,  
NAD HRIBE IN MESTA. 

 

 



 



 

 
 
 

 
 
 


