
Sreda, 22.4.2020 

Je kdo naredil včeraj kaj dobrega za vas? Ste vi naredili kaj? Ste  naredili  kaj dobrega za našo Zemljo? 

Izdelajte si načrt dobrih del za naš planet za ta teden kar v zvezek za SPO. Vsak dan  dopolnjujte. Danes je  

Dan zemlje. Naj ostane čista in lepa. 

 

SLJ: Prepišite in sestavite vprašanja.  

Klik 

 

 

MAT: Ponavljamo najprej o denarju: https://www.youtube.com/watch?v=IIQLGh0WDNA   

Z igro ponavljamo odštevanje   in seštevanje. Na podoben način napišite sami račune in 

trenirajte. Lahko se štopate. Listke pustite. Vajo ponovite naslednji dan, pa naslednji…  

Lahko potem napišete nove račune(lahko vam jih napiše kdo drug) in igra bo zanimiva še  in 

še, pa še vadili boste met v tarčo.      https://www.youtube.com/watch?v=DX6z7deRBw4 

V spletni vadnici Moja matematika pa vas prav tako čakajo nove naloge, če imate še voljo. 

LUM: Ivan Grohar 

Naša matična šola se imenuje Osnovna šola Ivana Groharja. Ime je dobila po slikarju, ki se je pred več 

kot 100 leti rodil v Sorici na koncu tvoje Selške doine. Njegove slike so narejene v zelo posebnem stilu 

in ti morda ne bodo tako všeč, ker niso tako močno barvite. Risal je rad preproste stvari, ki bi jih 

vsakdo lahko videl čez okno. 

Morda si že videl njegov kip v Sorici: 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Sestavi-vprašanja-2.R..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DX6z7deRBw4


 

Nekaj njegovih del: 

 

→ obrni stran 



 

 

Če ti je tole všeč, potem vabljen k ogledu filmčka, kjer predstavi še več njegovih slik. 

Naloga: Ivan Grohar je slikal tiste stvari, ki so ga očarale v njegovem vsakdanjem življenju. Zato si tudi 

ti vabljen, da naslikaš nekaj, kar vidiš ko: 

• pogledaš skozi okno ali 

• se usedeš zunaj pred hišo. 

Slikaš lahko kar želiš, ni nobenih omejitev. Le ozadje tudi naredi, da bo slika polna brez belih 

prostorov. 

Potrebuješ: 

• risalni list, ki ga moraš celega poslikati 

• voščenke ali tempera barvice (s temi bo zunaj težje) 

• radirko in svinčnik (s katerim zelo na rahlo najprej skiciraš) 

Svoje delo slikaj in objavi na našem Padletu, da ga vidijo lahko tudi tvoji sošolci tako kot v pravi šoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=-6uJnTE39NE
https://padlet.com/matejmavri/bukovica12

