
 

DRAGI UČENCI,  

PONOVNO SE VAM OGLAŠAM IZ ZAVETJA 

DOMA IN VELIKO MISLIM NA VAS. TUDI 

VI KAJ POGREŠATE NAŠA SREČANJA V 

ŠOLI?  

UČITELJI TE DNI VELIKO USTVARJAMO 

IN SE UČIMO DELATI IN UPORABLJATI NOVE NAČINE KOMUNIKACIJE 

Z VAMI. KER NAM JE MAR. NEKATERI S KRATKIMI IN ZANIMIVIMI 

POSNETKI POSKRBIJO ZA AKTIVNE ŠPORTNE MINUTE ZA ZDRAVJE:  

https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY 

DRUGI POSKRBIJO, DA SE LOTIMO KAKŠNIH NOVIH PLESNIH 

IZZIVOV: 

https://www.youtube.com/watch?v=3pF3V0rN9Zs&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR2LbYgNLEM2rplTzpzSooVOeTyw3OviQUZT1tXRNcmjIDUA68BNE9qOR

MU 

UČITELJI IZ OSNOVNE ŠOLE V DIVAČI PA TAKO POGREŠAJO SVOJE 

UČENCE, DA SO CELO SPESNILI PESMICO »PESEM ZDRUŽI NAS«, KI 

ZDRUŽUJE MISLI IN ŽELJE VSEH NAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=6EJXf2pofdE&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR078UUGemcFbmMMayh4zREwvBTPSAWGHzCdqCGP8l0-

H3W7D67vLjx4kUQ 

TOREJ…NAŠIH NAVODIL SE DRŽITE IN 

ŠE KAKŠEN MESEC V IZOLACIJI 

ZDRŽITE. JOJ, TO BO PA DOLGA! 

KO ZA VAS PRIPRAVLJAM ŠOLSKO 

DELO, IZGLEDA NEKAKO TAKO KOT NA 

FOTOGRAFIJI… TO JE POGLED IZ MOJE 

MINI PISARNE. MAMICE MORAMO 

NAMREČ VEDNO IMETI VSE POD 

NADZOROM. NA SLIKI SO 

NAJPOMEMBNEJŠE STVARI V TEM 

TRENUTKU - DOM IN DRUŽINA. 

VERJAMEM, DA STE TUDI VI 

NAJPOMEMBNEJŠI ZA VAŠE STARŠE. 

VELIKOKRAT JIH OBJEMITE. TO 

POTREBUJEJO, ČEPRAV SO ŽE VELIKI. 

IN ŠE DOBRA NOVICA. ŠE TA TEDEN, POTEM PA BO ZA VAS TEDEN 

POČITNIC. TEDEN, KO VAMA Z UČITELJICO IRENO NE BOVA MORILI Z 

ŠOLSKIM DELOM. ŠE MALO ZDRŽITE. ODLIČNO VAM GRE. 
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SPO (20. 4. – 24. 4. 2020) 

ZDRAVO ŽIVIM  - HIGIENA 

Prejšnji teden si se naučil, da za svoje zdravje skrbiš tudi z ustrezno nego telesa 

oziroma z umivanjem. Temu rečemo tudi osebna higiena. Za začetek reši DL, ki 

ga najdeš v PRILOGA: SKRBIM ZA ČISTOČO TELESA. Če imaš možnost 

tiskanja, ga stiskaj in prilepi v zvezek (rožica), drugače ga reši ustno. 

 

Kako torej skrbimo za čistočo svojega telesa? Verjetno si ugotovil, da za 

čiščenje posameznih delov telesa uporabljamo različne pripomočke. Pojdi v 

kopalnico in poišči vse pripomočke za nego telesa. Katere uporabljaš ti? Katere 

mamica? Katere očka? 

 

SDZ/79: Higiena 

Nal.1: Oglej si fotografije in povej, kako otroci skrbijo za svojo osebno higieno. 

O tem smo že veliko govorili, zato ti povej svojim staršem zakaj je dejavnost 

otroka na posamezni fotografiji pomembna. Torej:  

- Zakaj si moramo natančno umivati roke in kako to naredimo?  

- Zakaj in kolikokrat na dan si umivamo zobe? 

- Zakaj si umivamo lase in češemo lase? 

 

Nal. 2: Ustno poimenuj pripomočke za nego telesa in jih pravilno poveži z 

njihovim namenom uporabe. 

 

Verjamem, da svoji mamici velikokrat, ko te po jedi vedno znova pošilja v 

kopalnico umivat zobe, rečeš: »Pa zakaj si moram umivati zobe?«  Naredi poskus, 

ki ga najdeš v PRILOGA: KAJ SE ZGODI, ČE SI NE UMIVAMO ZOB in ugotovil 

boš, kako pomembna je skrb za sklenino (površino) tvojih zob. V sklenini je 

namreč kalcij (tako kot v jajčni lupini), ki varuje tvoje zobe pred zunanjimi vplivi 

(hrana, pijača). Če si zob ne umivaš in tako ne odstranjuješ oblog, si zobe 

poškoduješ in nastanejo »črvički«. DL si lahko natisneš ali pa si tabelo na DL 

preprosto prerišeš v svoj zvezek (rožica). V tem primeru na vrhu strani napiši 

naslov (z rdečo barvico) KAJ SE ZGODI, ČE SI NE UMIVAMO ZOB. 

 

22. APRIL – SVETOVNI DAN ZEMLJE 

V sredo, 22. aprila, bomo že 50. leto zapored po celem svetu obeležili Svetovni 

dan Zemlje. Ljudje naš planet s svojim načinom življenja močno onesnažujemo. 

Ob tem dnevu potekajo dejavnosti za večjo ozaveščenost ljudi o varovanju 

okolja, torej o tem, kaj lahko mi naredimo za manj onesnaženo okolje. O tem si se 

učil, ko smo govorili o onesnaževanju okolja, ločevanju odpadkov in recikliranju. V 

šolah ob tem dnevu pripravijo dejavnosti na temo ekologije (čistilna akcija, 

zbiralne akcije starega papirja…), v medijih pa izpostavijo najbolj pereče težave 



našega okolja, na primer podnebne 

spremembe (povečano število 

naravnih ujm kot je toča, poplave in 

suša tam, kjer niso značilna).  

 

 

 

 

 

 

 

Naslednja posnetka pojasnujeta, kaj je Svetovni dan Zemlje in prikažeta na 

kakšne načine lahko bolje poskrbimo za našo naravo.  

 

Infodrom: Dan Zemlje  

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A 

https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw 

 

Kakšne od idej se lahko lotiš tudi sam. Morda staršem pomagaš ločevati odpadke, 

posadiš novo drevo, rože v gredico, rastline v vrtiček. Vsako dejanje je 

pomembno. Tudi Kapljica in Listek imata nekaj idej za ohranjanje lepega okolja: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic&list=PLamP7Wo53u2qwsyosee

WpHtXLwiteYQab&index=1 

 

Zaradi korona virusa, smo se ljudje morali malo ustaviti s svojim hitrim tempom 

življenja. Nekateri pravijo, da je virus prišel zato, da bi nas opomnil na to, kaj je 

v resnici pomembno. To je družina, skrb eden za drugega in seveda skrb za 

naravo. Narava okoli nas veselo zeleni in brsti kot vsako leto. Vzemi si čas, pojdi 

ven in jo opazuj. Si morda opazil kakšne spremembe v gozdu v tem tednu? 

 

In ne pozabi: 

VSAK DAN SKRBIM IN SE UČIM, 

DA ČISTO OKOLJE ZA SABO PUSTIM. 

ŠE TI LOČUJ IN NARAVO SPOŠTUJ, 

DA JUTRI NAM BO LEPO. 

(pesmica iz posnetka o Kapljici in Listku) 
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LUM (20. 4.-24. 4. 2020) 

 

Kako pa lahko ti obeležiš Svetovni dan Zemlje? Preprosto. Recikliraš. Iz nečesa 

starega narediš nekaj novega.  

 

USTVARJANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA: 

NAREDI SI IGRO 

 

Se radi igrate različne igre. Sami? Raje v družbi? 

Seveda se, saj ste otroci.  

 

Postavila vas bom pred izziv. Ta teden boste lahko zelo ustvarjalni. Iz različnega 

odpadnega materiala si boste izdelali igro. Uporabite lahko zamaške, karton, 

slamice, plastenke, lončke… Karkoli boste našli doma. Idej za izdelavo iger je 

ogromno. Za vas sem našla nekaj idej: 

 

Človek, ne jezi se iz recikliranega materiala: 

https://www.youtube.com/watch?v=amxdlsBqo6A 

 

    
 

       

https://www.youtube.com/watch?v=amxdlsBqo6A


     
 

    
 

     
Da pa se izziva ne boste preveč ustrašili, ga lahko delate dva tedna. Torej tudi v 

času prvomajskih počitnic. Tako boste lahko še bolj ustvarjalni. Vaše izdelke naj 

starši fotografirajo in pošljejo učiteljici Ireni. Se že veselim.  

 

Za konec vam prilagam še lepo pravljico v razmislek o pomembnosti Svetovnega 

dneva Zemlje in o skrbi za okolje. Najdete jo  v PRILOGA: ZEMLJA JE DOBILA 

VROČINO.  

 

VESELO NA DELO. RECIKLIRAJTE. BODITE EKO.  

 

UČITELJICA MATEJKA 


