
SREDA, 13.5.2020 

Dobro sredino jutrooo! Danes se bere pravljico in danes se ustvarja, zato se boš 

imel super! Mimogrede, ali že veš kdo je to mačji panda? To žival ti predstavljava 

zato, ker zna odlično živeti sama v izolaciji, tako kot smo sedaj to počeli mi. Za 

razliko od nas pa živi v Aziji. V dolžino meri okrog pol metra. 

 

 

SLO: UPAM, DA SI DOBRE VOLJE. Danes te čaka  pravljica: OŠAO 

Preberi jo najprej tiho, nato glasno in razločno. 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/3r_OSAO_japonska-
pravljica.pdf 
 
Te je pravljica v čem presenetila, oz. te je deček v čem presenetil?  
Bi si ti želel imeti takšnega prijatelja? 
Sestavi 3 vprašanja v zvezi s pravljico ali pa 2 vprašanji, ki bi jih zastavil 
dečku, če bi bilo to možno. Zapiši jih v  zvezek  za slovenski jezik. 
 

MAT: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-0-do-10/stevila-

in-crtice  

SDZ MAT str. 17.  Rešuj še Računanje je igra (2 strani, ne pozabi napisati 

datum), če ti je še kaj ostalo. Za tiste, ki imate že vse rešeno, pa 

matematični sladkorček. Prepiši v zvezek in reši. 

DEDEK STANISLAV JE DAL VNUKINJAMA MAJI IN MAŠI 18 SLIV. MAJA 

JE DOBILA 2-KRAT TOLIKO SLIV KOT MAŠA. KOLIKO SLIV MORA 

MAJA DATI MAŠI, DA JIH BOSTA IMELI ENAKO? 

 (A)2    (B)3    (C)6    (D)9     (E)12 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/3r_OSAO_japonska-pravljica.pdf
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ZA NAGRADO PA ŠE:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-

100/sestevam/dvomestna-stevila/morska-dirka 

 

 

Lum: morski bič  

Danes ne bomo risali ali slikali, ampak bomo naredili skoraj pravo 3 

dimenzionalno (3d) ribo – morskega biča. To pomeni, da ni ploščata, 

ampak izgleda tako kot čisto prava riba. 

 

 

Pripravi: 

• List kolaž papirja (barva po tvoji izbiri) 

• Svinčnik  

• Škarje 

• Lepilo  

• Ravnilo  

Izdelovali bomo s pomočjo video posnetka, ki pove več kot 1000 mojih 

besed, zato ne bom dolgovezil. Najbolje je, da najprej do konca pogledaš 

posnetek, ki traja samo 3 minute, potem pa pričneš z delom. Vmes 

posnetek ustavi tam, kjer moraš še nekaj narediti. Ko to narediš poglej 

naslednjih nekaj sekund posnetka in nato to dokončaj. 

povezava do video posnetka – lahko pričneš izdelovati, prej pa še poglej 

spodnje točke, kjer lahko drugače storiš napako, če nisi pozoren. 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila/morska-dirka
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila/morska-dirka
https://www.youtube.com/watch?v=we_y_n4fRC4


Kritične točke posnetka, kjer lahko storiš napako: 

• Na 0:37 sekund črto s svinčnikom in ravnilom nariše na približno. Ti 

poskušaj to čim bolj podobno posnemati in narisati. Nato striži do 

narisane črte. 

• Na 1:31 lepiš ravno malo preko polovice trupa ribe kot kaže na video 

posnetku. 

Se vidimo na padletu! 

 

 

https://youtu.be/we_y_n4fRC4?t=37
https://youtu.be/we_y_n4fRC4?t=91

