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SVETOVALNICA ZA RADOVEDNEŽE - 2. TRIADA 

 
1. Prispevek: ustvarjalnice 

USTVARJALNA URICA 

Pomladni šopek  

Cvetličarne ostajajo zaprte, zvončki so že skoraj odcveteli, do materinskega dneva pa le še 

dan. Uporabi svojo ustvarjalnost in kreativnost. Razveseli svojo mamico in zanjo izdelaj 

cvetlični šopek.  

POTREBUJETE:  

*       BARVNI PAPIR (ČE BARVNEGA PAPIRJA  NIMATE, GA LAHKO POBARVATE SAMI)  

*       LEPILO  

*       ŠKARJE  

*       LUKNJAČ  

*       KOŠČEK TRAKU  

 

IZDELAVA: LIST VELIKOSTI A4 PREPOGNITE NA POLOVICO. ROB PO CELI DOLŽINI IN ŠIRINI 

PRIBLIŽNO 3CM PREMAŽITE Z LEPILOM IN ZLEPITE SKUPAJ. S ŠKARJAMI ZAREŽITE DO 

ZLEPLJENEGA PREDELA. ŠIRINA MED ZAREZAMI NAJ BO PRIBLIŽNO 1,5 CM. OBLIKUJTE 

TULEC, KI GA NA KONCU PRIČVRSTITE Z LEPILOM. DODAJTE ŠE CVETOVE, KI SO LAHKO 

RAZLIČNIH OBLIK IN BARV IN ŠOPEK JE PRIPRAVLJEN, DA Z NJIM PRESENETITE SVOJO 

MAMICO.   

   

Pripravila: Anja Oblak 
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2. Prispevek: šport 

Vaje na domu v primeru slabega vremena 

V kolikor vreme ne bo dopuščalo gibanja na prostem, vam pošiljam nekaj vaj za aktivnost za 

razbremenitev  sedečega položaja, prekrvavitve in dotoka svežega zraku v možgane. 

Ogrevanje: sklop atletske abecede (vaje izvajamo na mestu) 

1. nizek skiping  (30s počasi, 30s hitreje) 

2. srednji skiping (30s počasi, 30s hitreje) 

3. visoki skiping (30s počasi, 30s hitreje) 

4. striženje (30s počasi, 30s hitreje) 

5. brcanje v zadnjico (30s počasi, 30s hitreje) 

6. poskoki skupaj – narazen (trajanje 60s) 

Raztezanje: gimnastične vaje za raztezanje 

1. kroženje z glavo (10x L in 10x D) 

2. kroženje z rokami (10x naprej, 10x nazaj) 

3. kroženje s »komolci« (10x navznoter, 10x navzven) 

4. kroženje z zapestjem (10x L in D z obema rokama) 

5. izmenični zasuki trupa L in D  

6. izmenični odkloni trupa L in D 

7. kroženje z boki (10x L in D; z zadnjico poskušamo narisati čim večji krog) 

8. izpadni korak naprej (vsaka noga zadrži položaj za 20s) 

9. izpadni korak levo/desno (vsaka noga zadrži položaj za 20s) 

10. vaja za raztezanje stegenske mišice (vsaka noga zadrži položaj za 20s) 

11. kroženje s »koleni« (10x navznoter, 10x navzven) 

12. kroženje z gležnji (10x L in D z obema gležnjema) 

Vaje za moč: 

1. 10x dvig trupa (trebušnjaki) 

2. 10x dvig nog 

3. 10x dotik pet z rokama (vsaka roka 10x) 

4. 10x sedeči twist – [prenos žoge/bremena z leve na desno stran] (vsaka stran 10x) 
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5. 10x dvig trupa (hrbtne) 

6. 10x izmeničen dvig nasprotne roke/noge 

7. 10x dvig nog 

8. 10x počepi (zadnjica gre nazaj, teža je na celih stopalih) 

9. 10x skleci 

»Core« stabilizacija: 

1. osnovni plank (30s) 

2. stranski plank (30s L in D) 

3. izmenični dvig L noge in D roke (30s zadržimo in nato zamenjamo roko/nogo in 

ponovimo) 

 

Ogrevanje:  

 poskoki skupaj – 

narazen  

 

 

Raztezanje: 

 izmenični zasuki trupa L in D 

 izmenični odkloni trupa L in D 

 Raztezanje stegenske mišice 

Vaje za moč: 

1.  

 

 

 

 

2.  
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9.  
 

»Core« stabilizacija: 

1.  
 
 
Pripravil: Peter Figelj 
 
 
 

3. Prispevek: glasba 
 

POMLAD JE TU – V NARAVI IN TUDI V GLASBI 
Pričetek pomladi je v naravi označen tudi kot pomladno enakonočje oziroma s tujko temu 

rečemo pomladni ekvinokcij. 

Uradno je prvi pomladni dan 21. marca. 

 

Letni časi so ena od razdelitev leta, povezana s spremembami vremena. Nastanejo zato ker 

je Zemljina lastna os vrtenja nagnjena glede na ravnino, po kateri kroži okoli Sonca.  

 

Tako ob različnih letnih časih sončni žarki padajo pod različnimi koti. Ravno zato je južna 

oziroma severna polobla planeta Zemlje različno ogreta ob različnih delih leta. 
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Kdaj se pričnejo štirje letni časi z začetki pri nas v Sloveniji – torej na severni polobli. 

 

Pomlad se prične s pomladnim enakonočjem 21. marca,  

poletje z začetkom na poletni obrat okoli 21. junija,  

jesen z začetkom jesenskega enakonočja okoli 23. septembra,  

zima z začetkom na zimski obrat okoli 21. decembra.  

 

Pomladno enakonočje, kot že samo ime pove, pomeni, da sta dan in noč enako dolga. 

Postopoma se pa dan daljša, vse do prvega poletnega dne, ko bo dan najdaljši in noč 

najkrajša. 

Pomlad je tudi letni čas, ko se narava prebudi, temperature niso več tako nizke, postopoma 

se dvigujejo, kar pomeni, da so dnevi toplejši in nas kar vabijo ven, na sprehod in aktivnosti v 

naravi. Seveda v tem času mora biti vse to zelo okrenjeno, saj moramo paziti, da se ne 

okužimo z virosom, ki bi nam povzročil bolezen. 

Ljudska pesem je še kako spremljala spreminjanje letnih časov. Ljudje so se pomladi zelo 

veselili. 

Verjetno je najbolj znana slovenska ljudska pesem o pomladi prav »PRIŠLA BO POMLAD« 

Tukaj je besedilo: 

 
PRIŠLA BO POMLAD 

Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, 
da bi zdrav vesel lepe pesmi pel. 

 

To me veseli, trav'ca zeleni, 
drobna ptičiča pa žvrgoli. 

 

Prišla kukov'ca, moja ljubica, 
pa bo kukala in prepevala. 

 

Kukala ku-ku, pevala ku-ku, 
da bi vedno tak' luštno blo. 

 

Da boš lažje razumel, na koliko različnih načinov se lahko zapoje ta preprosta ljudska pesem, 

ti spodaj dodajam nekaj povezav. 

Če te veseli, jih poslušaj in se odloči, ali ti je katera verzija všeč. 
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Vsak ima svoj okus in prav je tako. 

Verjetno boš opazil, da so razlike v besedilu. Ponekod je celo dodana kitica. Kot veš, se je 

ljudska pesem prenašala po ustnem izročilu. Zapisana je bila šele, ko so jo ljudje že dolgo 

prepevali. Tako je čisto normalno, da se je v različnih krajih nekoliko drugače prepevala. To 

so različice ali variante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uyi-vjFj2g – mladinski pevski zbor 

https://www.youtube.com/watch?v=XaaYnup1Ekc – otroški pevski zbor RTV Slovenija, 

Gregor Volk, Janez Dovč, Goran Krmac 

https://www.youtube.com/watch?v=dmxJTxgUBh8 – narodnozabavna verzija 

https://www.youtube.com/watch?v=xnADx4M-s9g – ljudsko petje 

https://www.youtube.com/watch?v=a9dYzb7x_gc – country stil 

Bodi dobro, naj ti bo lepo v pomladi, v glasbi                                                 

Pripravila:  Marina Pintar 

 
 

4. Prispevek: prostovoljstvo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uyi-vjFj2g
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Pripravila: Eda Jakončič 

 

 

 

 


	Pripravila: Eda Jakončič

