
ČETRTEK, 24. 12. 2020 

Pa je prišel zadnji dan pouka pred novoletnimi počitnicami. Učiteljice želimo, da ga 

preživite čim lepše in sproščeno. Zato smo vam na današnji dan pripravile kar nekaj 

presenečenj. 

Prvo presenečenje – filmček voščil sošolcev bodo starši prejeli po e-pošti.  

Zadnje presenečenje pa vas čaka na koncu teh navodil, ko opravite današnje naloge. 

Upamo, da vam bo všeč. 

 

SLOVENŠČINA (2 uri) 

Tudi pri uri slovenščine te čakata dve presenečenji. Kateri? Udobno se namesti, in naj 

se začne: 

1. URA: RISANKA ZVERJAŠČEK 

Neke viharne, snežne noči Zverjašček ne uboga očetovega nasveta in se odtihotapi iz 

votline. Odpravi se v temačni gozd, da bi našel Veliko zlobno miš. Na poti sreča kačo, 

sovo in lisico, a nikjer ni niti sledu o Veliki zlobni miši. Ali Velika zlobna miš sploh 

obstaja? 

Odpri spodnjo povezavo in izvedel boš. 

POVEZAVA DO RISANKE: 

https://drive.google.com/file/d/1xZQJqddOB5GwPOJacFggAat23i7unRGj

/view?usp=sharing  

 

2. URA: ŠOLSKA PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro, vsaka domovina ima svojo 

besedo, kdor jo razume, ve: »TU SEM DOMA.« 

S temi verzi je pred davnimi leti slovenska mladinska pesnica Milena Batič sporočila 

ljudem, kaj ji pomeni domovina. Tudi naša Slovenija ima svoje nebo, reke in gore ter 

svoj jezik.  

26. 12. Slovenija praznuje. Mogoče veš kateri praznik je ta dan? 

Slovenija na ta dan praznuje dan samostojnosti in enotnosti. 

Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Republiki Sloveniji, ki ga 

praznujemo 26. decembra in je dela prost dan.  

https://drive.google.com/file/d/1xZQJqddOB5GwPOJacFggAat23i7unRGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZQJqddOB5GwPOJacFggAat23i7unRGj/view?usp=sharing


Pred tridesetimi leti, 23. decembra leta 1990, je namreč velika večina Slovencev na 

plebiscitu izrazila željo po samostojni državi Sloveniji. Čez tri dni, to je 26. decembra, 

so bili razglašeni rezultati plebiscita. Slovenci smo takrat postavili temelje naši državi, 

datum razglasitve rezultatov glasovanja pa je postal državni praznik – dan 

samostojnosti. Ker smo Slovenci s tem dejanjem izrazili ogromno mero enotnosti, se 

je praznik leta 2005 preimenoval v dan samostojnosti in enotnosti. 

V počastitev tega dne, so na naši šoli pripravili proslavo.  

Ogledali si jo bomo preko ZOOM videokonference ob 11. uri. Starši so dobili po e-

pošti povezavo do ZOOM srečanja. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST (2 uri) 

SLIKANJE: SNEŽENI MOŽ 

1. Danes je zadnji dan pred prazniki, zato bo današnja likovna naloga namenjena 

razvijanju tvoje domišljije. Zvečer prihaja naokrog Božiček in že prisluškuje in 

pogleduje po sobicah pridnih otrok.  

Potrudi se, snežaka izdelaj čisto sam. 

Danes boš potreboval:  

- kolaž (barvni papir) 

- škarje, lepilo 

- navadni svinčnik 

2. Iz mape vzemi vse barvne papirje. Svetle barve pospravi takoj nazaj, ostanejo ti 

samo temne barve.  

 

 

3. Zdaj si izberi eno barvo, ki bo podlaga za sneženega moža. Vse ostale vrni v 

mapo. 



4. Iz belega papirja izreži tri različno velike 

kroge. Postavi jih od največjega do 

najmanjšega, od spodaj navzgor kot kaže slika. 

Prilepi jih na temno podlago. Pomagaj si z 

kozarci, lončki … 

Snežaku dodaj oči, nos, usta, gumbe, pokrivalo, 

šal, metlo … Vse dodatke izrezuj iz barvnega 

papirja. Pri izrezovanju delov snežaka lahko 

uporabiš tudi žive ali svetle barve. 

 

Pazi! Če si pomagaš z navadnim svinčnikom, 

vedno riši na beli strani papirja in prilepi tako, da se svinčnika ne vidi, tako kot smo 

se učili v šoli. To je samo tvoj snežak.  

Ko se vrnemo v šolo, po novem letu, ga boš prinesel pokazat. Do takrat naj krasi tvoj 

dom. Srečno. 

 

ANGLEŠČINA 

OBVESTILO: Učenci imajo na ta dan 4 šolske ure, zato TJA danes odpade. 

 

PRESENEČENJE 😊 

Zdaj, ko ste pridno naredili vse današnje naloge, pa vas čaka še zadnje presenečenje 

– prav posebno voščilo, ki smo ga za vas pripravili zaposleni OŠ Antona 

Globočnika. 

Najdeš ga na šolski spletni strani: http://www.osagpostojna.si/  

Na strani klikni sličico, ki jo imaš obkroženo in označeno spodaj s puščico. Uživaj 😊 

http://www.osagpostojna.si/

