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SVETOVALNICA ZA RAZISKOVALCE - 1. TRIADA 

1. Prispevek: naravoslovje 

Pozdravljeni vsi ljubitelji narave in ljudskega izročila! Regrat že cveti in kmalu bo v polnem 

cvetju. Sedaj je pravi čas, da združimo prijetno s koristnim. Gotovo kje v bližini vašega doma 

raste ta rastlina, ki je v vrtovih nadležen plevel. Odpravite se kam na samo in ga naberite. Iz 

njegovih cvetov skuhajte sirup, ki se v ljudskem zdravilstvu uporablja za pospeševanje 

prebave ter izboljšanje krvi in splošnega počutja. Lahko ga uporabljamo tudi, če nas muči 

kašelj ali boli grlo - v tem primeru ga uživamo po žličkah. Lahko ga uporabimo tudi za 

sladkanje čaja. Če ga razredčimo z navadno ali mineralno vodo, pa se v hipu spremeni v 

odličen osvežilen napitek. 

Sestavine: 

300 regratovih cvetov (za drugošolce - to je trikrat po sto) 

3 cele limone (po možnosti biološke pridelave) 

2 litra vode (Jaz jo najprej pustim vreti 15 minut, da kasneje ne "zacveti", nato pa jo 

ohladim.) 

3 kg sladkorja 

Priprava: Regratove cvetove najprej skrbno očistimo in z njih odstranimo ves mrčes. Nato jih 

operemo pod tekočo vodo in dobro odcedimo. Eno limono prerežemo na pol in ožamemo, 

drugo limono pa dobro operemo in osušimo. Z lupino vred jo narežemo na kolobarje. 

1. Regratove cvetove stresemo v lonec in zalijemo z enim litrom hladne vode. Lonec 

pristavimo na kuhalnik in vsebino počasi zavremo. Ko zavre, temperaturo nekoliko 

znižamo in ob rahlem vrenju kuhamo še 10 minut. 

2. Še vroč prevretek precedimo skozi gosto sito ali gazo. Precejeno tekočino zlijemo 

nazaj v lonec. Dodamo sladkor in limonin sok ter ponovno zavremo. Med kuhanjem 

ves čas mešamo, da se sladkor povsem raztopi. Nato kuhamo še toliko časa, da se 

sirup nekoliko zgosti. 

3. Vroč sirup nalijemo v čiste kozarce (ali steklenice). V vsak kozarec dodamo nekaj 

limoninih kolobarjev, nato pa kozarce tesno zapremo. Obrnemo jih na pokrovčke in 

pustimo, da se sirup ohladi.  
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Sama sem ga pripravila lani in se je odlično obnesel. Vsi so ga pohvalili. Upam, da boste tudi 

vi uživali v njegovi pripravi in okušanju. Bodite zdravi! (Povzeto po spletni strani Okusno.je) 

 

Pripravila: Irma Merljak 

 

2. Prispevek: jezikoslovje, literatura 

V soboto, 21. marca 2020 smo praznovali  Svetovni dan poezije. V ta namen lahko preberemo 

tole pesmico (prvošolcem naj jo preberejo starši ali bratje/sestre, …). Pesmico nato 

ilustrirajte, lahko pa se jo tudi naučite na pamet. 

 

DEČEK IN SONCE 

Dobro jutro, sonček! 

Kje si se mudil, 

da tako si pozno 

čez gore prilil? 

 

Ali teti luni 

tam si krajšal čas, 

ali k zlatim valčkom 

morskim šel si v vas? 

„ K zlatom valčkom morskim 

nisem stopil v vas; 

tudi k teti luni 

ne za kratek čas. 

 

V daljnem kraju rože 

prelepo cveto, 

so pri njih ostali 

žarki za goro. 
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Tam iskal sem žarkov, 

skupaj sem jih zbral, 

da ustrežem tebi, 

sem ti jih poslal.“ 

 

Srečko Kosovel 

Pripravila: Kristina Ličen 

 

 

3. Prispevek: tehnika  

ROŽICA 

Potrebščine: 

- trši in tanjši papir (bel ali barvni) formata A4 

- šestilo ali okrogli predmeti 

- škarje 

- lepilo 

- barve (tempera, vodene , voščenke, suhe 

barvice, …) 

- palčka 

- pisalo  

 

 

 

Navodila za izdelavo 

  Če imaš sestro ali brata, lahko izdelek naredita skupaj. 

1. Na trši papir (bel ali barvni) nariši 2 poljubno velika kroga. Če nimaš šestila, si lahko 

pomagaš z okroglim predmetom (lonček, vazica, škatla, pločevinka, …), ki ga občrtaš.  

2. Kroga izreži s škarjami. 
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3. Iz tanjšega papirja izreži liste za cvet in jih enakomerno prilepi po robu na enega izmed 

krogov. 

4. Če  izdeluješ iz belega papirja, lahko rožico poljubno pobarvaš. 

5. Na sredino rožice nariši obrazek (usta, oči, nos, …). 

6. Iz tanjšega papirja naredi tulec, ki bo služil kot steblo. Lahko pa ga nadomestiš  tudi s 

palčko iz narave. Prilepi steblo na zadnjo stran kroga. Po svoji domišljiji lahko oblikuješ tudi 

liste. 

7. Na drugi krog napiši staršem neko lepo misel oziroma zahvalo, ker ti pri delu pomagajo. 

8. Ta krog nalepi na zadnjo stran rožice. 

9. Izdelek podari staršem. 

Pripravila: Andrejina Rijavec 

 

4. Prispevek: likovna umetnost  

KIPARJENJE NA DRUGAČEN NAČIN 

Danes si se odločil/a, da boš kiparil/a. Tvoje ustvarjanje bo potrebovalo veliko tvoje 

izvirnosti, ustvarjalnosti in potrpljenja. Prosi starše za pomoč, lahko jim bo to všeč in bodo 

radi sodelovali s tabo. 

Sprehodi se po bližnji okolici in imej dobro odprte oči. Nekatera drevesa so že zacvetela, od 

drugih pa še štrlijo posušene veje in kličejo, da jih obrežemo. Prav ti suhi deli dreves, grmov  

ali trt so tisti, ki jih boš danes potreboval/a. Poišči kakšno vejo  zanimive oblike, ki te mogoče 

spominja na žival, človeka, predmet… lahko bi ji bilo potrebno še kaj dodati, ali odstraniti in 

že bi nastala oblika, ki jo želiš. Lahko je večja ali manjša…ti pa že vidiš v njej skulpturo in že 

veš, kam jo boš doma postavil/a. 

Pripravi si pripomočke, ki jih boš pri kiparjenju potreboval/a: 

- lesene veja in manjše vejice, 

- koščki časopisnega papirja, 

- koščki belega papirja, 
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- lepilo Mekol ali lepilo narejeno iz moke in vode, 

- čopiči različnih velikosti, 

- koščki žic. 

Začni z delom 

                                

Pripravi si delavno  površino. Mizo prekrij s časopisnim papirjem. Nanj zloži potrebščine, ki 

jih boš potreboval. Lepilo iz moke in vode pripravi skupaj s starši , glej, da bo gosto kot zmes 

za palačinke. Če pa imaš Mekol lepilu, mu dodaj malo vode in ga premešaj v skodelici. 

Koščke natrganega časopisa daj v skodelico. S koščki žice zveži manjše koščke suhih vejic k 

večji veji in oblikuj skulpturo, ki jo želiš. 

 

Vse vejice dvakrat oblepi z natrganimi koščki papirja 

namočenih v lepilu. Pusti, da se posuši. 

Z delom nadaljuj naslednji dan in vse prelepi še 

dvakrat. Pusti, da se posuši. 

Tretji dan oblepi vse s koščki  belega  papirja in 

pogladi z roko. 

 

 

 

 

 

Pusti kakšen dan, da se posuši in tvoj kipec je narejen. 
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Pripravila: Neda Mikuž 

 

5. Prispevek: likovno področje 

 
IZDELAJ VETRNICO IZ PAPIRJA – PREPROSTO JE! 

Si že videl/a tisto veliko vetrnico sredi narave, ki proizvaja električno energijo? Ali veš, da je 

visoka kar 97 metrov? To pomeni, da je stokrat višja kot mi. Sem jo enkrat, pssst, na skrivaj 

želel prijeti v roke, pa ne gre, je pretežka. Zato sem se odločil, da si bom naredil kar svojo. In 

veš, ta je še boljša, ker lahko z njo plešem, tečem, jo vrtim ali pa piham vanjo kot veter – 

puuuh. 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO VETRNICE 

POTREBUJEŠ: 

• barvni kolaž papir, 

 • ovojni papir,  

• barvno lepenko (majhen košček),  

• palice (uporabite lahko tudi paličice za ražnjiče) ali slamice ali barvice ali kuhalnico,  

• žebljičke ali bucike,  

• lepilo (za papir),  
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• škarje,  

• ravnilo in  

• svinčnik. 

Na barvni kolaž papir (ali potiskan ovojni papir) nariši kvadrat in ga izreži – za vetrnico 

srednje velikosti bodo povsem ustrezne mere 14 x 14 centimetrov. 

Na kvadrat s pomočjo ravnila nariši diagonali. Če ne želiš, da bi se na papirju poznale sledi 

svinčnika, se temu izogneš tako, da papir preprosto prepogneš, da oblikuješ trikotnik in rob 

učvrstiš. Kvadrat nato razpreš, prepogneš v drugo smer in ponovno poudariš rob (pomagaš si 

lahko tudi z ravnilom). Na kvadrat nariši diagonali. Sedaj od sredine kvadrata odmeri na vseh 

štirih premicah 1,5 centimetra. To je točka, do katere zarežeš s škarjami. 

 

 

 

 

 

 

Pripravi si majhen košček plutovine (zamašek) ali gume. Iz barvne lepenke izreži majhen 

krogec (uporabiš lahko škarje z valovitim rezom) in ga na sredini preluknjaj. Sedaj zavihaj 

krajce kvadrata proti sredini, nanjo položi krogec iz lepenke in vse skupaj prebodi z 

žebljičkom. 

Na zadnji strani vetrnice na žebljiček natakni košček plute ali gume, nato pa pritrdi vetrnico 

na palico. 
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Postavi svojo vetrnico na kolo in pojdi s svojimi starši na mini kolesarski izlet. Veš, kako se bo 

tvoja vetrnica vrtela? Ampak ne pozabi gledati tudi na cesto in upoštevati prometnih pravil. 

Saj veš, s kolesom se lahko voziš samo po kolesarski poti. 

Vir: https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_vetrnice_download-

1.pdf 

Pripravila: Tina Posedel 

6. Prispevek: vaja čuječnosti 

I  

                                              

Otroci vdihnejo skozi nos (pri tem lahko štejejo v mislih do 3) in izdihnejo skozi usta 

(preštejejo do 3), starši jih vodite in štejete vdihe in izdihe. Najbolje je, če imajo otroci zaprte 

oči. Če se ob tem počutijo nelagodno, pustite, da jih imajo raje odprte. Na začetku lahko 

nekajkrat vadite samo dihalne vaje ali pa poslušate meditacijsko glasbo, da se otroci navadijo 

na umirjeno dihanje, da njihove misli ne odtavajo drugam in da se osredotočijo zgolj na 

dihanje. Ko vodite dihalne vaje, je najbolje, da govorite zmerno tiho, a razločno, s tem 

spodbudimo poslušanje in umirimo hrup v ozadju. Da bo otrokom lažje, jim povejte naj 

mislijo na trebušček, kako se dviga in spušča.  

Najbolje je sedeti na stolu z ravnim naslonjalom, hrbtenica naj bo od naslonjala oddaljena 2-

3 centimetre. S stopali naj se otroci dotikajo tal, dlani naj bodo obrnjene navzgor bodisi v 

naročju bodisi na stegnih. Najboljši je tak položaj, ki povzroča čim manjšo napetost mišic in 

spodbuja pozorno zavedanje, a umsko sproščenost. Vaje delajte najprej kratek čas in 

postopoma podaljšujte čas. Otrokom mora biti pri izvajanju prijetno, saj le tako dosežemo 

namen sproščanja. Z vsakodnevno vajo bo vse lažje in prijetnejše!  

https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_vetrnice_download-1.pdf
https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_vetrnice_download-1.pdf
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Pripravila: Špela Ohojak 

 

7. Prispevek: zanimivosti 

ZANIMIVOSTI IZ ŽIVALSKEGA SVETA 

Poglejmo si nekaj zanimivosti iz živalskega sveta, za katere vsaj nekateri niste vedeli. 

 

Komarji imajo 47 zob. 

 

 

 

Kobilica lahko skoči 20 kratno dolžino svojega telesa. 

Mačka ima 32 mišic v ušesu. 

Glodavčevi zobje rastejo skozi celo življenje. 

Povodni konj je rojen pod vodo. 

 Morska zvezda edina lahko izloči želodec in ga ponovno vstavi v svoje telo. 

 

 Labod ima več kot 25.000 peres. 

 Purani slabo vonjajo vendar imajo zelo dobro čutilo okusa. 

 Dva psa sta preživela Titanikov potop.  

 Škorpijon lahko zadrži svoj dih za 6 dni. 

 

Pripravila: Miroslava Fon 
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