
PETEK, 15. 5. 2020 

LIKOVNA UMETNOST 

LUM bomo danes povezali z družbo. Pri družbi se trenutno pogovarjamo o preteklosti. Vaša 

naloga je, da si izberete en motiv iz preteklosti. Tu je nekaj predlogov: 

    

 

Lahko izbereš enega izmed teh predlogov ali poiščeš kakšnega svojega. 

Pri likovni nalogi potrebuješ: 

- bel list, najboljši je risalni list. Če ga nimaš, riši na navaden bel list. 

- skodelico črne kave 

- čopič ali vatirano palčko za ušesa ali gobico 

Navodilo za delo: 

• Najprej naredi skico s svinčnikom. 

• Izdelek fotografiraj in mi pošlji fotografijo. 

Tole je pa primer slikanja s kavo:  

• Ko si s skico zadovoljen, črte prevleči z rjavim flomastrom (če nimaš rjavega 

flomastra, lahko uporabiš rjavo barvico ali črn flomaster).  

• Skuhaj skodelico črne kave – kar brez sladkorja.  

• In začneš barvati. Da boš dobil več odtenkov, kavi prilivaj vodo.  

• Če slučajno doma nimaš čopiča, lahko delaš z vatirano palčko za ušesa ali z gobico. 

Lahko pa poiščeš še sam /a drug način. 



SLOVENŠČINA 

Danes boste pri SLJ prebrali besedilo slovenskega pisatelja Milana Dekleve. Besedilo govori 

o tem, kako je Lenča hotela svojega obupanega brata spraviti v dobro voljo, kakšen 

»zvarek« mu je pripravila in kako je napitek učinkoval. 

Besedilo najdete v berilu na strani 132, 133. 

Naloge: 

 Poslušaj posnetek besedila. 

 Besedilo nato preberi tiho. 

 V družini nekoga (mami, ati, brat, sestra …) prosi, da bo s tabo glasno prebral 

besedilo po vlogah. Vlogi tudi zamenjajta. 

 V zvezek za književnost odgovori na vprašanja v celi povedi. Današnji datum in 

naslov: Milan Dekleva – LENČA FLENČA. 

1. Pojasni naslov besedila Lenča – Flenča. Kaj ti njeno ime pove o karakterju glavne 
junakinje? 

2. Kaj pomenijo besedne zveze: držiš se kot kisla repa, davi me žalost, biti vesel in 
svoboden kot ptica. 

3. Kdo nastopa v besedilu? 

4. Kakšno je njuno razpoloženje? 

5. Se razpoloženje spreminja ali ostaja enako? 

 

 

ŠPORT 

Za vajo iz ravnotežja poskušaj narediti naslednji izziv.  

Zdaj si pa že ogret za vajo na gredi. Vaja mora vsebovati: 

• Hojo naprej  

• Hojo nazaj  

• Ravnotežno vajo (npr. lastovka)  

• 2 obrata  

• Poskok  
 

Poišči deblo, korenino drevesa, desko ali nekaj podobnega. Sestavi vajo, jo posnemi in mi 

posnetek pošlji. Posnetek mi pošlji do naslednjega petka (22. 5. 2020). Dobil boš oceno iz 

športa. 

 

Želim vam lep in sproščujoč vikend. 
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