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Pripravila: Špela Ohojak 

 

KAJ LAHKO NAREDIM ZA NAŠ PLANET? 

Na spodnji sliki je nekaj idej s katerimi lahko prispevamo za boljšo prihodnost našega planeta. 

Mimogrede, kako se imenuje planet, na katerem živimo? Prepričana sem, da si marsikatero 

od stvari na spodnji sliki v zadnjem času že naredil. Premisli, katero od narisanih stvari lahko 
še poskusiš. Mogoče imaš še kakšno idejo, ki jo na sliki spodaj ni? Ali veš, da ima tudi naš planet 

svoj dan? Mogoče veš kdaj je »Dan Zemlje«? 

 

Lahko si pogledaš tudi video vsebine na naslovu: 
https://www.youtube.com/results?search_query=dan+zemlje 

 

In zapomni si:  

Ni prepozno, da bi izboljšali podnebje in tudi ti lahko spreminjaš stvari! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=dan+zemlje
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Pripravila: Andrejka Rijavec 

DINOZAVER 

 
Materiali: 4 papirnati tulci, zelen, 
rumen in bel trši papir (lahko tudi filc ali 
kakšno drugo blago), 2 plastična 
zamaška, zelena (ali druga) barva, 
silikonsko lepilo,  
 
Pripomočki in orodja: čopič, spenjač ali 
pištola za toplo lepljenje, svinčnik, črn 
flomaster 

 

 

V davni preteklosti so po zemlji lomastili dinozavri. Nekateri so bili veliki kot hiše, drugi 

majhni kot piščanci. Izdelaš lahko dinozavrovo družino, pod katero se bo tresla vsa Zemlja. Z 

njimi odpotuj v pradavnino. 

Navodilo za delo 

1. Tulce pobarvaj z izbrano barvo. Počakaj, da se posušijo. 

2. Tulce s spenjačem ali lepilom pritrdi skupaj. 

3. Položi tulce ležeče na dve plasti papirja ali blaga in okrog s svinčnikom nariši dinozavrovo 
telo. 

4. Telo izreži in oba dela zlepi po zgornjem zunanjem robu. 

5. Iz rumenega papirja (blaga) izreži nekaj pik in jih prilepi na telo.  

6. Iz belega papirja (ali blaga) izreži zobe in jih prilepi v usta. 

7. Dinozavrovo telo natakni na zelene tulce. 

8. Izreži štiri stopala in jih prilepi na tulce.  

9. Plastična zamaška pobarvaj ali oblepi z rumeno in nanju nariši oči. Dodaj trepalnice.  

Izreži mnogokrako zvezdo in nanjo nalepi oči.         
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Pripravila: Irma Merljak 

4 OKNA NA JUG 

KDO VE? 

 

       

OKNA NA JUG  

 

Svetovni popotnik Nemo je že od nekdaj neznansko hrepenel po jugu. 

Odločil se je, da zgradi kočo z okni na vseh stenah. Čisto vsa okna bodo obrnjena na jug. 

 

Kako mu je to uspelo? 

 

Pa še rešitev zagate z dvigalom:  

Šolarka pri vožnji navzdol zlahka doseže spodnji gumb (pritličje), vendar je še premajhna, da bi 
dosegla gumb za dvanajsto nadstropje. Tako se je prisiljena peljati samo do osmega, ker je to najvišji 
gumb, ki ga lahko doseže. 

 

Po knjigi Genij na kvadrat  
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Pripravila: Irma Merljak 

 

RAZTAPLJANJE 

 

Kaj misliš, kje se kapljice črnila bolje in hitreje raztopijo? V hladni ali topli vodi? 

Za vsak slučaj in da se prepričaš, naredi tale poskus: 

       

Za poskus potrebuješ: 

o dva kozarca 

o toplo in hladno vodo 

o dve bombici črnila  

 

Potek poskusa: 

Pripravi dva enaka kozarca.  

V enega nalij toplo vodo, v drugega pa enako količino hladne vode. 

Istočasno stisni bombici in kani nekaj kapljic črnila v oba kozarca (z obema rokama torej). 

Opazuj in se prepričaj, da je bila tvoja predpostavka pravilna. 

 

BRAVO!!! 
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Pripravila: Kristina Ličen 
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Pripravila: Miroslava Fon 

ZANIMIVI SVETOVNI REKORDI 

Kaj je največje, najdražje,najmanjše,... Pa si danes poglejmo nekatere primere. 

Najdražja jed na svetu 

Veliko je prestižnih restavracij, kjer lahko za dobro kosilo odštejemo ogromno denarja, ampak 
verjetno je med vsemi vodilna neka restavracija v New Yorku, kjer lahko pojeste čokoladni 
sladoled, ki je narejen iz skoraj 30 različnih vrst kakava, med njimi kar polovica kakavovih zrn 
velja za najbolj prestižne na svetu.  Krasijo ga luksuzni okraski iz zlata, postrežen vam bo na 
zlatem pladnju in jedli ga boste z zlato žlico, ter zanj plačali več kot 20.000$ kar znese nekaj 
manj kot vrtoglavih 15.000€. To je definitivno svetovni rekord med sladoledi. 

Ko smo že pri hrani, v Indiji gojijo avtohtono govedo, katerega kilogram mesa stane preko 
1000€, ki je gojeno pod posebnimi pogoji, vsaj tako trdijo, saj so postopki širši javnosti nekoliko 
prikriti. Število čistokrvnih predstavnikov Indijskega goveda se je zelo zmanjšalo in to bi naj bil 
razlog za tako visoko ceno. 

Najhitrejši motor na svetu 

Ameriško podjetje Dodge je izdelalo model dvokolesnika, ki velja za najhitrejši serijski motor 
na svetu. Model nosi ime Tomahawk, ima 500 konjskih moči in doseže hitrost vrtoglavih 680 
kilometrov na uro. Poleg hitrostnega rekorda pa si lasti tudi rekord najdražjega motorja, saj 
boste zanj odšteli okoli 500.000€. 

 

Mama z največ otroki na svetu 

Zgodba o mami, ki ima največ otrok na svetu prihaja iz Rusije. Rodila je 27 krat in je imela 69 
otrok. Vse je rodila v obdobju 40 let. Še bolj fascinantno pa je to, da je njen mož Feodor, ki je 
oče vseh otrok imel že v svojem prvem zakonu 18 otrok, torej skupaj kar 87. 
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Najtežja čokolada na svetu 

Svetovni rekord za najtežjo čokolado na svetu si lasti neko podjetje v Armeniji. Čokolada je 
težka nekaj manj kot 26,5 ton,  ena sama njena kocka pa tehta skoraj 7000 kilogramov. Da bi 
jo povprečen zemljan pojedel, bi potreboval kar 450 let. Čokoladni svetovni rekordi so zelo 
priljubljeni, tako je poleg najtežje čokolade na svetu v knjigi rekordov zapisan tudi podatek o 
najdaljšem čokoladnem vlaku, ki ga je izdelal Andrew Farrugia in meri 34 metrov v dolžino. 

Najdražja zgradba na svetu 

Mesto greha, kjer  vse kar se tam zgodi, tam tudi ostane si lasti najdražjo zgradbo na svetu. V 
Las Vegasu je ogromno prestižnih igralnic, dvoran in muzejev, ampak izstopa hotel po imenu 
Wynn Resort, za izgradnjo katerega so odšteli kar 2,3 milijarde dolarjev. 

Samo vprašanje časa je, kdaj bo prvo mesto med najdražjimi zgradbami prevzela Korejska 
arhitektura Youngsan, ki je v izgradnji, njeno vrednost pa ocenjujejo na skoraj 3,5 milijarde 
dolarjev. 

 

Najdražja kava na svetu 

Za vse, ki zjutraj uživamo ob skodelici dobre kave bo zanimivo predvsem to, da najdražjo kavo 
pridelujejo iz živalskih iztrebkov v Indoneziji pogoste razvite živali »luwak«, ki se hrani z rdečimi 
kavnimi zrni. Torej izvor prestižne kave je  Indonezija, za kilogram pa boste odšteli okoli 400€, 
za skodelico v lokalu pa 25€. Definitivno svetovni rekord v ceni kave.  

Za vse, ki pa so privrženci čaja, bodo za skodelico najdražjega čaja, ki je prav tako iz iztrebkov 
odšteli minimalno 150€, pa vse do 250€. Torej čaj iz Kitajske, iz iztrebkov pande je nosilec 
svetovnega rekorda za najdražji čaj na svetu. 

Pa še nekaj rekordov povezanih s človekom 

Najvišji človek je visok kar 2,72 metra. Najtežji je tehtal 597 kilogramov, vendar je sedaj izgubil 
že preko 200 kilogramov. Najdaljši nohti so bili dolgi skoraj 9 metrov in so rasli 10 let. Največje 
stopalo pa pripada nekemu Maročanu. Njegova evropska številka noge je 58. Hm, le kje se 
kupuje čevlje? 
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Pripravila: Neda Mikuž 

JAMSKO SLIKANJE 

 

Ali si že slišal/a za jamske poslikave 

 

 Jamske poslikave so slike na stenah in stropu jam, našli pa so jih tudi na skalah zunaj njih.  

Kaj misliš, kdaj so nastale najstarejše poslikave?  

Najstarejše poslikave so stare približno 40 000 (štirideset tisoč) let, odkrili so jih v Španiji.  

Oglej si te jamske poslikave. 

                    
http://www.o-jozmos.lj.edus.si/2019/09/12/17-300-leti-stare-jamske-poslikave/ 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jamske_poslikavehttps://sl.wikipedia.org/wiki/Jamske_poslikave 

Najpogosteje so v jamah slikali živali, ali pa odtisnili dlani, ki so verjetno  imela  pomen 
podpisa. 

Kaj misliš, kako so lahko slikali?  

Saj veš, da v prazgodovini ljudje niso šli po barve v trgovine. Sami so jih izdelali iz rastlin, 

oglja ali kakšnih kamnin, ki so jih našli v okolici domov. 

Kako pa bi lahko ti izdelal naravna barvila in z njimi ustvarjal/a? 

Začnimo na začetku. Najprej prosi za pomoč svoje starše. Pogovorite se, kaj bi lahko uporabili 

za izdelavo naravnih barv. Pobrskaj po kuhinji, ali okrog hiše, bloka.  

Poglej, vse spodnje bi lahko uporabil/a za izdelavo naravne barve. 

                   

                              

Za pripravao naravne barve potrebuješ le sokovnik ali blender, ali navadni ribež, cedilo in  

skledice. 

http://www.o-jozmos.lj.edus.si/2019/09/12/17-300-leti-stare-jamske-poslikave/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jamske_poslikave
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jamske_poslikave
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Navodila za delo 

• Vsaki zelenjavi dodaj 0,5 (pol) decilitra vode, zmelji, precedi in barva je nared.  

• Žafraniki, curryju, cimetu dodaj manj kot pol decilitra vroče vode in počakaj, da se 

barva izloči. 

• Nekdo od starejših, ki ti pomaga, naj skuha močno turško kavo in naj ti jo malo pusti 

za ustvarjanje. 

Tako, ko se barve ohladijo, so pripravljene. Sedaj pa lahko začneš z ustvarjanjem. 

 

Vzemi čopič, papir in začni ustvarjati. Presenečen/a boš, kakšne lepe stvaritve nastajajo s 

temi barvami. Če se ti zdi, lahko risbo dopolniš z vodenimi ali tempera barvami. 

 

https://www.os-miren.si/2020/04/08/slikanje-z-naravnimi-barvili-tretjesolcev-iz-bilj/ 

Poglej nekaj risbic, ustvarjenih z naravnimi barvami. 

                     slikanje s kavo    odtis rdeče pese 

                    https:// www.zogiceinkravate.si/2014/10/odtisi-rdece-pese-na-papirju.html        

 

 

 

https://www.os-miren.si/2020/04/08/slikanje-z-naravnimi-barvili-tretjesolcev-iz-bilj/
https://www.zogiceinkravate.si/2014/10/odtisi-rdece-pese-na-papirju.html
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Pripravila: Tina Posede 

ZAJČKI IN PIŠČANČKI 

Za piščančke potrebujemo rumeno volno, oranžen papir, lepilo, plastične oči (lahko 

uporabite tudi majhne gumbe) in škarje ter svinčnik. Iz rumene volne izdelamo cofke. 

 

 

Iz oranžnega papirja izrežite nogice in kljun in vse skupaj prilepite na cof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajčka pa bomo izdelali kar iz celega klobčiča volne. Poleg njega potrebujete še rjav in roza 

papir, škarje, svinčnik, kos vrvice ali volne, kos vate, plastične oči ali gumba in črno žico. 

Najprej klobčič volne z vrvico ali volno takole prevežete, da dobite dve »žogici«. 
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Iz roza papirja izrežite smrček in nanj prilepite žico (brke), nato smrček prilepite, tako da 
prekrijete luknjo v klobčiču. Iz rjavega in roza papirja izrežite in zalepite ušesa. 

 

 

Ušesa in gumba (ali plastične oči) prilepite. Na zadnjo stran dodajte še kroglico vate, za 

repek. 

 

 

Naša velikonočna živalska družina je končana. Prijetno ustvarjanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Viri: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4024 

 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4024
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Pripravila: Tina Posede 

PIHANKA 

Vse kar potrebujete so vodene barve, list in slamico. Če pa vodenih barv nimate lahko 

uporabite kavo, kurkumo raztopite v vodi, sok rdeče pese… Pihajte, ustvarjate in uživajte. 
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