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SLJ
 O denarju, DZ/54, 55
Danes  boš v besedilih izvedel/a veliko zanimivega o denarju in tudi, kaj so 
ljudje delali še preden so iznašli denar. Večkrat glasno preberi vsa besedila 
(pero, zvezdica, utež). Če česa ne razumeš, vprašaj starše.
Nato odgovori na spodnji dve vprašanji.
V zvezek za SLJ pa s pisanimi črkami lepo prepiši zadnje besedilo. Besedilu 
daj naslov. 

MAT
RAZPOREJAM ( DZ / 73,74)

Se še spomniš sredine modne revije?
Vse možne kombinacije lahko tudi narišemo v obliki drevesa. 
V zvezek napiši naslov in prepiši:
                                                         RAZPOREJAM  

               

Koliko je torej vseh možnih razporeditev? Napiši odgovor.

Preberi besedilno nalogo v DZ / 73 zgoraj.
Oglej si »drevo«, ki prikazuje, kaj si Nejc lahko izbere za malico. Koliko 
različnih malic si lahko Nejc pripravi?
3. naloga
Nariši, koliko različnih vrst peciva lahko speče teta Nejka.
Oglej si in preberi zgornjo nalogo v DZ/ 74. 
Koliko različnih parov so sestavili otroci?
Na podoben način reši še 4. nalogo. Tudi ti uporabi pri povezovanju tri 
različne barvice!
Verjamem, da nisi imel težav, kajne?

LIKOVNA UMETNOST
RAZPOREJANJE OBLIK V GRAFIKI – šablonski tisk

Danes pa se bomo igrali z jesenskimi listki.



Pripravi: rastlinske liste, tempera barve, čopič, paleto, risalni list ( lahko zlepiš
tudi dva navadna lista skupaj) in valjar. Ne pozabi na zaščito s časopisnim 
papirjem.
Se še spomniš iz drugega razreda, kako nastane grafika? S tiskanjem.
Odtisnemo lahko oblike, ki jih izrežemo iz različnih materialov. Takšnim 
oblikam rečemo šablone. 
Kako pravimo likovnim delom, ki nastanejo na osnovi odtisov? Grafike. 
Tudi rastlinski list je nekakšna šablona. Če na rastlinski list nanesemo barvo 
in ga odtisnemo, nastane odtis.
Likovna naloga:
Izdelal boš grafiko, šablonski tisk. Tvoja šablona bodo kar rastlinski listi.
Izberi si več listov različnih oblik in velikosti (šablon) in nanje s čopičem 
nanesi različne barve. 
Na mizo položi risalni list. Nanj po svoje razporedi z barvo namazane liste, 
barva gleda navzgor. Prekrij z drugim risalnim listom in po vrhu povaljaj z 
lesenim valjem … 
Previdno odstrani zgornji list… Le kakšni odtisi so nastali!


