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Pripravila: Miroslava Fon 

NAJBOLJ NEVARNE ŽIVALI NA SVETU 
 

Ko beseda nanese na najbolj nevarne živali najbrž večina ljudi pomisli na veliko in težko žival. 

Pa ni tako. Bi uganili katera na najbolj nevarna žival na svetu? Že stari ljudje so rekli, da se 

najhujši strupi skrivajo v majhnih steklenicah. Pa si poglejmo katere so najbolj nevarne živali. 

1. KOMARJI 

Najbolj smrtonosni in nevarni – komarji. Komarji na leto zakrivijo več kot milijon smrti ljudi. 

Širijo nalezljive bolezni, med njimi malarijo, rumeno mrzlico in virus Zahodnega Nila. Komarje 

najdemo v tropskih krajih, toda lahko preživijo tudi zime v državah s tako nizko temperaturo, 

kot so v Kanadi. 

 

2. KAČE 

Veliko vrst kač je nevarnih za ljudi, saj je več kot 450 vrst strupenih, od tega jih je 250 
sposobnih s svojim strupom ubiti človeka. Najbolj strupene kače živijo Afriki, Aziji in Severni 
Ameriki.  
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3. AFRIŠKI LEV 

Afriški lev, znan po vzdevku kralj živali, je hiter in ima ostre zobe, s katerimi z lahkoto raztrga 
svoj plen. Te nevarne živali napadajo ljudi na kmetijah, lotijo se tudi turistov, ki se v vozilih 
vozijo na t. i. afriških safarijih. Pogosti so tudi napadi na dreserje v cirkusih, čuvaje v živalskih 
vrtovih in na ljudi, ki imajo leve za hišne ljubljenčke. Levi zakrivijo na stotine človeških smrti  
letno. 
 

 

4. KROKODIL 

Slanovodni krokodil je največji plazilec na svetu. Najbolj nevarni so slanovodni in nilski 
krokodili. Krokodili živijo v tropskih območjih Afrike, Azije, Amerike in Avstralije, in sicer v 
počasnih vodah. Dolgi so od metra in pol do šest metrov. Krokodili letno ubijejo do 800 ljudi. 
 

 
 
5. SLON 
 
Slon je največji kopenski sesalec. Čeprav so sloni večinoma prijateljski do ljudi in mirni, pa 
lahko nenadoma napadejo brez opozorila. So poročila o tem, da lahko slon v ujetništvu po 
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letih prijaznega odnosa do svojega čuvaja tega nenadoma napade. Zaradi njegove teže in 
ogromne velikosti je lahko za človeka usoden že trenutek slonove jeze. Divji sloni včasih 
napadajo celo vasi. Letno zaradi slonov umre okoli 500 ljudi. 
 

 

 
6. AFRIŠKI BIVOL 
 
V Afriki mu rečejo tudi črna smrt. Je ena od najnevarnejših živali na svetu, saj je zelo 
napadalen in nepredvidljiv. Tehta od 410 do 820 kilogramov. Večinoma se bivoli združujejo v 
čredah, le malo je samotarskih bivolov. Afriški bivoli na leto ubijejo več kot 200 ljudi. 
 

 

 

Na sedmem mestu po nevarnosti so severnoameriški medvedi grizliji. Tehtajo od 180 do 360 

kilogramov. Kljub teži so zelo hitri in spretni. 

Na seznamu desetih najnevarnejših živali sledi potem veliki beli morski pes, avstralska 

škatlasta meduza in povodni konj.  
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Pripravila: Irma Merljak 

KDO VE? 

 

          

 

DRUŽINSKE VEZI 

 

Gospa Novak ima pet sinov. 

Vsak od petih bratov ima eno sestro. 

Koliko otrok ima gospa Novak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

   Pa še rešitev problema z barvo stopnišča:  

Bungalovi nimajo stopnišč. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Po knjigi Genij na kvadrat 
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Pripravila: Irma Merljak 

LOVCI, STE PRIPRAVLJENI NA NOV IZZIV? 
 

Tokrat bomo poskusili ujeti nekaj, kar nam zagotovo ne bo pobegnilo. Je del nežive (ne pa 

mrtve, kakor so včasih rekli moji učenci) narave. 

 

SKALE, KAMNI, KAMENČKI 

Če se ozremo okoli sebe, vidimo ogromno skal, kamnov in kamenčkov. So različnih velikosti, 

barv, oblik, struktur…. Čeprav se ne premikajo, so vredni naše pozornosti. Nekatere oblike so 

delo vplivov narave, nekatere pa je oblikoval človek za različne namene. 

 

Torej – pot pod noge, fotoaparat v roke in – gremo. 

Poiščite velika in mala čudesa, ki jih je ustvarila narava. Poiščite dobre in zanimive primere, 

kako je človek sprostil svojo domišljijo in kamnu vdahnil uporabno ali estetsko vrednost. 

 

Vsekakor pa se kamnov dotaknite, jih pobožajte in začutite njihovo trdnost, hlad ali toploto, 

gladkost ali hrapavost…. 

 

   
 
 

   
Najzanimivejše odnesite domov. Naslednjič bom predstavila nekaj načinov, kaj lahko z njimi 

počnete in kaj lahko iz njih ustvarite. 
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NEKAJ PRIMEROV IZ RAZLIČNIH OBDOBIJ ČLOVEŠKE USTVARJALNOSTI 

 

 
 
Tako naj bi zgledala starodavna 
jamska kamnita bivališča 
neandertalcev. 

 
 
Starodavna kamnita bivališča v Materi v južni Italiji so ljudje 
naseljevali že v prazgodovini. Danes so pod zaščito Unesca, 
sicer pa so kot kulisa "nastopila" že v več filmih.  
Foto: Reuters 
 

 

 
 
Eno prvih orodij za delo se je pojavilo pred približno 
1,5 milijonom let. Bilo je zelo preprosto: kamen, ki 
so ga izklesali in primerno obdelali drugi kamni.  

 
 
Že 200 000 let pred pračlovekom so 
uporabljali kamnito orožje: to so bile skele, 
ki so jih metali, da so plenili živali ali se 
branili. 

 

 
 
Kip Mislec 
Auguste Rodin: Umetnik, ki je kamnu 
vdahnil življenje 

 
 
Sredi Tihega oceana v vzhodni Polineziji leži Velikonočni 
otok, oziroma Rapa Nui, kot mu pravijo njegovi 
istoimenski prebivalci. Tu stojijo velikanskimi kipi z 
ogromnimi glavami, poznanimi kot Moai. 
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Kamnita Keopsova piramida je grobnica faraona 
Kufua v Gizi. Je najstarejša in največja piramida v 
Gizi, ter najstarejše svetovno čudo. Wikipedija 

 
 

Megalitski (iz grščine megas - velik + 

lithos - kamen) stoječi kamni v vasi 

Callanish na Škotskem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Keopsova_piramida
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Callanish.jpg
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Pripravila: Neda Mikuž 

SLIKANJE NARAVE 

 

                           

    Breze - Rihard Jakopič                                                          Breze v Laksenburgu – Matija Jama 

Danes je tvoje naloga, da opazuješ naravo. Poglej skozi okno ali pojdi ven. Poišči kotiček, ki te 

pritegne in si ga skušaj zapomniti. Lahko so to rože, drevo, grmički, voda, nebo … Ta spomin odnesi 

domov, da ga preneseš na papir. Da bi si ta košček narave še lažje zapomnil, lahko prosiš koga od 

domačih odraslih, da ga fotografira.  

 

Pri ogledovanju tega delčka narave, bodi še posebej pozoren/a na barve, ki jih opaziš. Za slikanje 

lahko uporabiš vodene barve, tempera barve, doma narejene barve …  

Lahko pa ta prostorček prikažeš  s trganko in pri tem uporabiš  kolaž papir, reklame … 

Lahko pa tudi tiskaš.  

 

 

Več slikarjev je upodabljalo naravo, toda vsak na drugačen način. Na svoj način boš danes tudi ti 

naslikal košček sveta, ki si si ga izbral. 

 

Oglej si nekaj slik, znanih slovenskih slikarjev, kjer je upodobili 
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                Marica Trček – Pozdravljena jesen 

  Dora Plestenjak – Brez naslova 

https://www.ng-slo.si/en/permanent-collection/1900-1918/birches-rihard-jakopic?workId=1791  

 

TU PA JE PROSTOR ZA FOTOGRAFIJO TVOJE RISBE. 

 

 

 

 

 

https://www.maricatrcek.com/index.php?Itemid=0&option=com_content&view=article&catid=1&id=1&lang=sl           

https://sl.wikipedia.org/wiki/Impresionizem 

                                      

                         

https://www.ng-slo.si/en/permanent-collection/1900-1918/birches-rihard-jakopic?workId=1791
https://sl.wikipedia.org/wiki/Impresionizem
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Pripravila: Neda Mikuž 

KAJ JE MOZAIK IN IZ ČESA GA LAHKO NAREDIMO? 

                      

 

 

 

 

 

 

                    

 https://www.dnevnik.si/104263752 

 

 

Mozaik je iz majhnih koščkov izdelana slika. Koščke, iz katerih sestavimo mozaik, 

lahko naredimo iz veliko različnih materialov – na primer marmorja, kamenčkov, 

ogledalca, školjk ter seveda vseh vrst keramike.  

 

Ko izberemo koščke iz katerih bomo izdelali mozaik, pripravimo podlago na katero jih 

bomo lepili. Po podlagi malo zarežemo, da se bo lepilo nanjo bolje prijelo. Najprej pa 

nanjo narišemo vzorec, ki ga bomo polepili. Za lepljenje uporabimo univerzalno lepilo. 

Nanesemo ga na vsak košček, preden ga pritisnemo na podlago. Ko vse polepimo, 

pustimo mozaik, da se posuši. 

 
Ko je mozaik dovolj suh, je potrebno prostorčke med zalepljenimi koščki zapolniti s 

posebno maso. Na koncu vse skupaj obrišemo z mehko suho krpo.       
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            Potrebuješ: 

 cvetlični lonček,  

 koščke keramičnih ploščic (stare ploščice zaviješ v staro krpo in nanje večkrat udariš  s 

kladivom, da se zdrobijo na koščke – to naj naredijo odrasli),  

 

                                  
 kamenčke, školjke …  

 lepilo za keramiko ali kakšno drugo univerzalno lepilo. 

Potek dela: 

 lonček očistimo in posušimo, 

 na očiščeno površino narišemo željeno risbo s svinčnikom ali vodoodpornim pisalom, 

ki se v stiku z lepilom ne briše, 

 začnemo lepiti narisano s koščki keramike (sliko lahko obogatimo tudi z različnimi 

koščki, kamenčki, školjkami ...) 

 ko je vse polepljeno, z belim lepilom zapolnimo prostorčke med zalepljenimi koščki, 

 ko se vse dobro posuši, okrašen lonček pobriši s krpo, da se odstranijo nepotrebni 

delci. 

                                                                                                                   

To bi lahko bil tvoj mozaik. 

  Okrasiš lahko cvetlični lonček z različnimi barvnimi koščki keramičnih ploščic. 
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Pripravila: Tina Posedel 

ŠOPEK ZA MAMICO 

Danes bomo ustvarili cvetoče presenečenje za mamico. 

  

Vse, kar potrebujete, imate zagotovo doma. To je nekaj papirja, rjavega za lonček, pa roza za 

cvet in seveda zelenega za steblo. Potrebovali boste še luknjač, lepilo, škarje, svinčnik in 

košček okrasnega traku. 

  

Na rjav kos papirja oziroma na tistega, ki ste ga izbrali za cvetlični lonec najprej narišite 

lonec. Pravzaprav dva. Narišite ju zrcalno. In izrežite tako, kot vidite na zgornji fotografiji. 

Izrezano nato na ožjem delu prepognite in zgoraj levo ter desno z luknjačem naredite luknji. 
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Pripravite si material za cvetje. Zelena stebla in roza cvetne liste. 

  

Liste prepognite po sredini. Za en cvet potrebujete dva prepognjena lista in enega celega. 

Celega položite na podlago in nanj prilepite oba prepognjena, vsakega na eno stran, da 

dobite obliko cveta tulipana. 

  

Na hrbtno stran nato prilepite zeleno steblo. Lahko si pripravite lističa, ki ju boste nalepili na 

sprednjo in notranjo stran cvetličnega lončka, lahko pa preprosto svoje misli napišete kar 

tako. 
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Tulipane potem takole prilepite na notranjo stran cvetličnega lončka. Takole lahko okrasite 

sprednjo stran. 

  

In tako lahko okrasite notranjo stran.  

 

 

 

 

 

 

 

Skozi luknjici napeljite še okrasni trak, naredite pentljo in šopek rožic za mamico je 

pripravljen. 

VIRI: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/7814 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/7814
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Pripravila: Andrejka Rijavec 

VETRNA VREČA 
 

 

Materiali: daljša lesena palica, kovinski 

obroček, žebelj, tanka lesena šiba in 

žička, tanke hlačne nogavice (že 

odrabljene), tanka vrvica 

Pripomočki in orodja:  škarje, kladivo, 

šivanka 
 

 

Navodilo za delo 

1. Hlačnim nogavicam odreži eno nogavico in stopalo. 

2. Na ožjem delu nogavico preveži s tanko vrvico. 

3. V širši del nogavice vstavi lahek tanek obroč iz vrbove šibe (ali tanko žičko) in ga prišij. 

4. Vrvice na treh mestih priveži na obroč. 

5. V palico zabij žebelj. 

6. Vetrno vrečo priveži na žebljiček in jo postavi na prostor, kjer ima veter prosto pot. 

6. Opazuj, kaj se dogaja, ko piha veter. Kdaj je vreča vodoravno postavljena? 

(Vir: knjiga Jaz pa vem, kako…) 
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Pripravila: Kristina Ličen  

UŽIVAJTE V STRIPU! 

 

  

https://www.google.si/url?sa=i&url=http://www.uroshrovat.si/slo/ilustracije/stripi&psig=AOvVaw0NLboWOfHhCxhhTwSjy2Ds&ust=1588675804308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCo5NmEmukCFQAAAAAdAAAAABBZ
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Pripravila: Kristina Ličen 

ZGODBICA O LEPEM DOLU IN SVINJSKI GORICI 

Zgodbico napisal: Janez Matos 

 

Za devetimi potoki in devetimi griči je ležala ves po imenu Lepi dol. Prelepo je bilo tam. Čisti 

potoček je žuborel skozi vas in vaščani so se hladili v njem v vročih poletnih dneh. Vas so 

obdajali zeleni šumeči gozdovi in srne so ob zimskih večerih prihajale v vas ter kukale skozi 

okna hiš. Vaščani so radi živeli v Lepem dolu. Poznali so se med seboj in si radi priskočili na 

pomoč. 

Po mrzli, beli zimi je v Lepi dol končno prišla pomlad. Prve cvetlice so pokukale na dan in 

travniki so postajali čedalje bolj pisani. Prebivalci Lepega dola so bili veseli vedno toplejših 

dni. Radi so prišli iz hiš in se nastavljali toplim sončnim žarkom. 

Vendar to pomlad ni bilo vse tako, kot je bilo nekoč. Ko se je potoček v Lepem dolu izvil iz 

ledenega oklepa, so vaščani opazili, da njegova voda ni več čista. Postal je temno zelen in iz 

njega se je širil neprijeten vonj. In kar je bilo še huje – niti iz pip v Lepem dolu ni več tekla 

čista voda! Zaradi tega je nekatere vaščane prav kmalu začel boleti želodec, drugi pa so celo 

zboleli in obležali v posteljah. 

Takrat so imeli vaščani Lepega dola vsega dovolj. Zbrali so se in se odpravili ob potočku 

navzgor, da bi ugotovili, kaj ga je tako onesnažilo. 

Pot jih je pripeljala do sosednje vasi. Tej vasi je bilo ime Svinjska Gorica. Prebivalci Svinjske 

Gorice so bili drugačni kot ljudje v Lepem dolu. Sploh se niso marali med seboj, posekali so 

gozdove okoli svoje vasi in tam zgradili velike trgovine. Svoje odpadke so največkrat stresali 

kar v potok, ki jih je spiral in strupene snovi odnašal v Lepi dol. Nič čudnega, da so prebivalci 

Lepega dola zboleli! 

Skupina vaščanov iz Lepega dola se je odpravila do župana Svinjske Gorice in ga prosila, naj 

jim pomaga. Župan se je popraskal po plešasti glavi in se zamislil. »Veste,« je rekel, »moji 

vaščani niso takšni, kot ste vi. Ne vem, ali bi vam hotel pomagati. Vsak razmišlja le o sebi in o 

tem, ali je njegov avto večji od sosedovega.« 
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Vaščani iz Lepega dola pa so ga še bolj milo prosili in nazadnje se je vdal: »Prav, pridružil se 

vam bom. Skupaj nam morda uspe prepričati prebivalce Svinjske Gorice, da vam pomagajo.« 

Župan Svinjske Gorice se je skupaj z vaščani iz Lepega dola odpravil od hiše do hiše. Prehodili 

so celo Svinjsko Gorico in potrkali na prav vsa vrata. Ljudje, ki so jim odprli, so jih poslušali. 

Nekatere je postalo sram in so se zaprli v hiše. Drugi so se izgovarjali, da ničesar ne vedo o 

nobenih smeteh, tretji pa so se pridružili vaščanom Lepega dola in skupaj z njimi prepričevali 

svoje vaščane, naj jim pomagajo. 

Tako se je zbrala velika množica ljudi, ki so želeli pomagati. Župan je vse skupaj odpeljal do 

potoka in pobrali so prav vse smeti, ki so ležale v njem, voda v potoku se je takoj zbistrila. A 

se niso ustavili pri tem. 

Očistili so tudi park sredi vasi, popravili otroška igrala, šolo prepleskali rumeno in za nameček 

so vsak prosti kotiček v vasi zasadili z drevesi. Posadili so toliko dreves, da se je morala 

Svinjska Gorica čez nekaj let preimenovati v Zeleno Gorico... ampak to je že druga zgodba. 

Vprašanja v razmislek!  

Ste s svojimi sosedi tako povezani, kot so bili ljudje v Lepem dolu ali tako kot v Svinjski 

Gorici? Zakaj je lepo, če se s sosedi dobro razumemo? 

Zakaj je slabo, če onesnažujemo vodo? Kaj se je zgodilo prebivalcem Lepega dola, ko je iz pip 

pritekla onesnažena voda? 

Zakaj je dobro, da se ljudje povežemo in skupaj delamo za isti cilj?  

 

 


