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PREDMET: SLJ 

1. Preberi razglednico in reši naloge. Odgovarjaj v celih povedih in pazi na čitljiv zapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je napisal razglednico?                                        Kako je ime Juretovemu stricu? 

a) Janez.                                                                              a) Jože. 

b) Jure.                                                                                b) Peter. 

c) Stric.                                                                               c) Janez. 

Komu je razglednica namenjena?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kdaj je bila razglednica napisana?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kje je bil Jure v šoli v naravi?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kje živi Juretov stric?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kaj vse je počel Jure v šoli v naravi?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. Napiši razglednico prijateljici Manci. Pošiljaš jo iz Portoroža. Ostale podatke, ki jih 

potrebuješ, si izmisli. Pri pisanju si pomagaj z zgornjo razglednico. Pazi na čitljiv 

zapis. 

Ne pozabi na sestavne dele razglednice: 

- naslov prejemnika 

- kraj in datum pisanja 

- nagovor 

- vsebina (v njej moraš poslati pozdrave) 

- podpis 
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PREDMET: MAT 

Kaj so skladni liki smo se že pogovarjali. V kolikor ste pozabili, v zvezku za matematiko 

poiščite skladne like, ki ste jih izrezali iz papirja in prilepili. Kaj velja za skladna lika? 

 

Skladna lika sta lika, ki sta enake oblike in velikosti. Rešite naloge v DZ na str. 22, 23.  

V matematični zvezek napišite naslov VZORCI IN SKLADNI LIKI. 6. nalogo rešite v zvezek. 

 

PREDMET: LUM 

Oblikovanje notranjega prostora 

 

Materiali: škatla (lahko od čevljev), kosi trših papirjev, odpadni material (stiropor, pena), 

staro blago, škatlice od zdravil, škarje, lepilo, flomastre 

 

Vaša naloga je, da v škatli oblikujete poljuben bivalni prostor v hiši. Lahko je to dnevna soba, 

spalnica, kuhinja ... Nato pomislite, kateri elementi se nahajajo v tem prostoru npr. v kuhinji 

je omara, miza, štedilnik, lahko so police, stoli. Notranji prostor v škatlah oblikujete tako, da 

vanje iz papirnih gradiv nalepite različne elemente. Elemente oblikujete sami. Karton si 

razrežite na trakove različnih dolžin in velikosti ter iz njih (s prepogibanjem, prepletanjem, 

rezanjem naredite poljubne elemente). Ne pozabite, da ima vaš prostor tudi stene (škatla). 

Lahko jih polepite z blagom. S flomastri lahko narišete kakšne dodatke v prostoru in jih 

pobarvate. Ali lahko kaj narišete na steno? Ali lahko izrežete okno?  Ideje prepuščam vam. 

Škatlo lahko obrnete kakor želite (na dno, na stranico). 

 

Pri izdelavi notranjega prostora upoštevajte naslednje kriterije: 

1. Natančnost pri delu (lepljenje, izrezovanje, postavitev elementov). 

2. Dovolj veliki elementi in zapolnitev celega notranjega prostora. 

3. Izvirnost in domiselnost pri ustvarjanju (nove ideje, oblike). 

 

Kako se lotite ustvarjanja? 

1. Pripravite pripomočke in zaščitite delovno površino s časopisnim papirjem. 

2. Izberite si prostor, ki ga boste oblikovali.  

3. Zamislite si elemente, ki jih vsebuje izbrani prostor. 

4. Lotite se oblikovanja prostora.  

 

Veselim se vašega likovnega izdelka.  

 

 


