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MATEMATIKA 

VZORCI 

Danes se boš malo poigral z raznimi vzorci. Se spomniš, kako smo v torek pri 

matematiki risali in nadaljevali vzorce iz geometrijskih likov (te, ki so prikazani na 

spodnji sliki)? 

 

Danes boš pa vzorce risal in nadaljeval v delovnem zvezku na strani 68 in 69.  

In pazi, to sta tudi zadnji dve strani v 2. delu delovnega zvezka. Juheeeej, odlično 

nam gre! Od jutri dalje pa spoznamo 3. del matematičnega delovnega zvezka. 

 

 

 



SLOVENŠČINA 

 

VELIKA TISKANA ČRKA Š 

V torek si v šoli spoznal veliko tiskano črko S. Danes pa ji damo samo še strešico in 

že nastane velika tiskana črka Š. 

Spomni se nekaj besed, ki imajo glas Š – na začetku, nekje vmes, na koncu (npr. 

šola, pošta, koš).  

 

Sedaj si oglej posnetek, kako črko Š tudi zapišemo: 

https://vimeo.com/241830096 

 

V tvoj zvezek pikapolonica naj ti nekdo od odraslih naredi veliko tiskano črko Š ter 

spodaj znake za položaj glasu Š v besedi (prikazano na spodnjih slikah in tako kot 

to vedno delamo v šoli). Na drugi strani pa naj ti na začetek vrstice nekdo napiše tri 

velike tiskane črke Š – tako kot to počnemo vedno. Zato hitro odpri zvezek in naredi 

vse kar je potrebno: 

- Prevleci velik Š s sedmimi barvami, 

- Nariši nekaj, kar ima glas Š na začetku, nekje vmes in na koncu, 

- Izpolni tri vrstice črk Š. 

   

V belem delovnem zvezku za opismenjevanje reši strani 46 in 47. Sistem, kako 

izpolnjujemo strani v delovnem zvezku ti je že dodobra poznan. 

https://vimeo.com/241830096


 

Za konec pa te čaka še prepis besed. Pa saj to si že tako in tako navajen ane? Saj 

veš, prepišeš vse tiste besede, ki so označene s peresom. Ne pozabi, vsak Š napišeš 

z rdečo barvico! 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 

IZDELEK IZ TETRAPAKA – LONČEK ZA PISALA ALI VAZA 

 

Danes boš pri likovni umetnosti recikliral. A še veš, kaj to pomeni? Reciklirati 

pomeni, da iz odpadka oblikuješ nov, uporaben izdelek. 

Ti pa boš iz odpadne embalaže – tetrapaka izdelal nov izdelek – lonček za pisala ali 

vazo. 

 

MATERIAL IN PRIPOMOČKI:  

odpadna embalaža – tetrapak,  

lepilo iz moke,  

papirnate brisače,  

škarje,  

čopič. 

 

POSTOPEK IZDELAVE: 

1. Tetrapak odreži na polovici. 

2. Spodnji del tetrapaka dobro operi in obriši. 



3. Pripravi lepilo iz moke in vode (1 skodelica moke, 2 skodelici mlačne vode 

zmešamo na tako gostoto, da se da lepo mazati s čopičem – kot jogurt). Če nimaš 

doma čopiča, lahko uporabiš palčke za uho. 

4. Zunanji del tetrapaka premaži z lepilom in ga obloži s plastjo papirnatih brisačk. 

Postopek ponovi vsaj v treh plasteh.  

5. Pusti, da se dobro posuši (nekaj dni). 

 6. Ko je posodica suha, jo poslikaj z materialom, ki ga imaš doma na voljo (na 

primer flomastri, tempera ali vodene barvice…). Motiv je popolnoma poljuben. 

 

Izdelek ne barvaj danes, ker se mora dobro posušiti! 

  


