
PETEK, 5. 2. 2021 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

KULTURNE USTANOVE  

 

!!!POMEMBNO: Pri današnjem ZOOM srečanju bomo izvedli tudi pogovor o kulturnih 

ustanovah, (1. in 2. nalogo), saj se pogovor navezuje na uri književnosti.  

Učenci, ki se bodo srečanja udeležili, naredijo po ZOOM srečanju le 3. in 4. nalogo. Po 

želji pa se lahko še enkrat pogovorite preko spodnjih vprašanj. 

 

1. Naloga: Država praznuje -ZOOM 

Razmisli in odgovori: 

- Že veš, kako se imenuje bližnji praznik? 
- Kako veš, da država praznuje? (Visijo zastave, odvijajo se razne kulturne 

prireditve.) 
- Pozanimaj se, ali se morda v Postojni po Prešernu imenuje ulica, trg, šola, 

kulturno društvo, pevski zbor ...?  (Preveri na spletu.) 
 

2. Naloga: Kulturna ustanove -ZOOM 

- Poimenuj kulturne ustanove, ki jih poznaš, npr. knjižnica, muzej, gledališče, 
galerija.  

- Pogovarjamo se, kaj se v teh ustanovah dogaja. Ali so že obiskali katero izmed 
naštetih. (Prilogo KULTURNE USTANOVE boste našli pod današnjimi navodili. 
Služila vam bo v oporo pri pogovoru. Na razpolago bo po ZOOM-u.) 

 

3. Naloga: Kulturne ustanove v Postojni 

- Oglej si slike v prilogi spodaj. Si jih prepoznal?  
- To so kulturne ustanove v Postojni. 
- Opiši jih. Kaj se v njih dogaja? Si katero že obiskal? 

 

4. Naloga: Nariši kulturno ustanovo 

V zvezek SRNICA nariši kulturno ustanovo, katero si že obiskal. 

 

PRILOGA: SLIKE KULTURNIH USTANOV V POSTOJNI 

 



KULTURNE USTANOVE V POSTOJNI 
 

 

KULTURNI DOM POSTOJNA 

 

 

 

KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA IN GALERIJA 



 

NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA 

 

 

GLASBENA ŠOLA POSTOJNA 

 

 
GALERIJA NA VOGALU 



SLOVENŠČINA (2 URI) 

OB KULTURNEM PRAZNIKU, GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

1. ZOOM – ob kulturnem prazniku 

Danes bomo preko ZOOMa naredili uvod v uri slovenščine, potem pa vas čaka ogled 

gledališke predstave in nekaj dejavnosti. 

!!!OPOMBA: Učenci, ki se ZOOM srečanja ne bodo mogli udeležiti, naj si ogledajo 

prispevek na povezavi:   

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg  

Za učence, ki se boste udeležili ZOOMa, pa ogled tega posnetka ni potreben. 

 

 

2. Ogled gledališke predstave 

Na spodnji povezavi si oglej gledališko predstavo o prav posebni vili 

Groznovilci: 

https://vimeo.com/144730174  

 

3. Razmisli in ustno odgovori na vprašanja: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg
https://vimeo.com/144730174


GLASBENA UMETNOST 

Pesem: KATARINA BARBARA 

1. Spomni se, katere pesmi so ti v otroštvu peli starši in stari starši. Starši jih lahko 

spomnite in te pesmi tudi skupaj zapojte.  

Že pri učenju pesmice Lisička je prav zvita zver, smo povedali, da so ljudske pesmi 

tiste, ki se prenašajo in ohranjajo iz roda v rod. 

 

2. Otrokom preberemo pesem Katarina Barbara, ki je v prilogi spodaj. 

 

3. Odgovori na vprašanja: 

- Kaj pomeni beseda domek? Kaj pomeni beseda varvala?  

- Kaj je smešno, nenavadno v tej pesmi? Kaj je delala deklica? Ali je dobro 

varovala dom? 

- Katera žival nastopa v pesmi? Kaj se je zgodilo z njo?  
 

4. Pesem otroci ritmično izrekajo po kiticah in jo spremljajo z lastnimi inštrumenti 

(ploskanjem, tleskanjem, topotanjem…) brez glasbe. 

 

5. Učenje pesmi: Katarina Barbara  

Predvajamo posnetek pesmi KATARINA BARBARA, ki ga najdemo na Lilibi.si. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

Zapojemo pesem. Učenec se nauči pesem ob podajanju krajših glasbenih fraz. 

 

6. V ritmu se pozibavajo, korakajo, ploskajo, rajajo ...  

 

7. Pesmico prilepite ali prepišite v zvezek ptiček, in spodaj narišite Katarino, ki pase 

kokoši. 

priloga 

 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1


KATARINA BARBARA 

(LJUDSKA) 

 

KATARINA BARBARA 

KAKO SI DOMEK VARVALA 

TRALALALA, TRALA LA 

TRALALALALA. 

 

PUTKA MI JE UKRADENA, 

POD BELIM GRADOM SNEDENA, 

TRALALALA, TRALA LA 

TRALALALA. 

 

HUDI JASTREB PRILETEL, 

JE UBOGO PUTKO S SABO VZEL, 

TRALALALA, TRALA LA 

TRALALALALA. 

 

  



OBVESTILO 

 

V torek, 9. 1. 2021, se vrnemo nazaj v šolske prostore – JUHU! 

S seboj prinesi vse, kar potrebujemo v šoli: 

- tvojo umetnino mačje hiše, ki si jo narisal in naslikal ta teden pri LUM, 

- vse zvezke in samostojne delovne zvezke (2. in 3. del),  

- peresnico, 

- lepilo, 

- škarje, 

- likovne pripomočke (vodene barvice, kolaž), 

- športno opremo, 

- copate, 

- ključek od omarice … 

 

 Se vidimo v torek        


