
ČETRTEK, 8. 4. 2021 

MAT: RAČUNAM DO 100 - ZOOM 

SLJ: GOVORNI NASTOP / OPIS POTI OD DOMA DO ŠOLE  (2 uri) 

Se še spomniš poslušanja oddaje Skriti zaklad? Malo pobrskaj nazaj po DZ. 

Odpri na strani 44 in hitro se boš spomnil/a o čem smo govorili. Na strani 45 pa 

si opisoval/a pot, ki je označena z modro barvo. Pri spodnji nalogi si sam/a 

označil/a pot in jo nato opisal/a. Nekateri ste tudi narisali skico svoje poti od 

doma do šole. Danes si boš lahko s to skico pomagal/a, saj boš opisal/a tvojo 

pot v šolo. Če skice še nisi narisal/a, lahko to storiš sedaj.  Pozoren/a bodi, da 

ne boš le našteval/a, kaj vidiš na levi in desni. Povedi naj bodo bogate, 

vsebinsko zanimive.  Pri opisu poti si lahko pomagaš z naslednjimi besedami: 

zavijem, nadaljujem, grem po poti, na križišču, ob drevesu, med …, mimo ….  

V zvezek napiši naslov:   Moja pot od doma do šole in tvori opis poti.  

V naslednjem tednu boš to besedilo predstavil/a tudi na govornem nastopu. 

Govorni nastop bomo vrednotili po že znanih kriterijih. 

 

VREDNOTENJE GOVORNEGA NASTOPA 

Primerna drža telesa.  

Neprimerna drža telesa.  

Predstavil je temo in naredil kratek uvod.  

Ni predstavil teme, ni naredil uvoda.  

Govoril je razločno.  

Govoril je nerazločno.  

Govoril je dovolj glasno.  

Govoril je tiho.  

Gledal je poslušalce.  

Ni gledal poslušalcev.  

Nastop je bil prepričljiv.  

Nastop ni bil prepričljiv.  

Je pripovedoval.  

Je bral.  

Opis je bil vsebinsko zanimiv.  



Opis je bil vsebinsko nezanimiva.  

Nastop je bil dober v celoti.  

 

 

 

 

LUM: Likovna podlaga 

1. Danes si boš najprej ogledal/a dve različni likovni umetnini: Pomlad 

italijanskega slikarja Sandra Boticellija in panjske končnice (glej spodnji sliki). 

Opazuj sliko. Na sliki je deklica Flora, rimska boginja rož in vrtov, ki ima cvetje v 

laseh in s cvetlicami posuto obleko. Boticellijeva slika je zelo velika, 203 cm 

visoka in kar 314 cm dolga. Druga slika so panjske končnice., ki so precej 

majhne. Nekateri umetniki slikajo na velike, drugi na čisto majhne podlage. 

Nekateri slikajo na les, drugi na platno, na papir, na omet … 

2. Tudi ti boš slikal/a na podlago, ki jo imaš na voljo doma (karton, les, papir, 

plastika …) Lahko je v  velikosti in obliki panjske končnice ali pa večje. Naslikal/a 

boš spomladanski cvetoči travnik tako, kot ga vidi čebela od zgoraj.  

- Kaj vse spomladi cveti na travniku?  Regrat, marjetice, spomičice... 

Uporabiš lahko tempera barvice, barvice, flomastre, voščenke... 

Najprej pobarvaš večje ploskve, šele na koncu manjše ploskve in podrobnosti. 

Zapolni in pobarvaj celotno sliko. 

Sliko obesi na vidno mesto, da bo krasila prostor v stanovanju. Starši naj skupaj 

s teboj opazujejo tvojo sliko in povedo svoje mnenje. 

 



 

Sandro Botticelli - Pomlad 

 

 

Čebelarska zveza Slovenije – panjske končnice 

 


