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Pripravila: Tina Posedel 

MALA PISANA HIŠICA 

Danes bomo izdelali male pisane hišice. 

      

Za izdelavo boste potrebovali lesene palčke. Lahko uporabite barvne, ali pa enobarvne pobarvate 

sami. Potrebovali boste še lepilo, močnejše škarje oziroma nož olfa in trak ali vrvico, da boste hišico 

nato lahko obesili. Če boste dodali še okraske, pa bo izdelek še bolj pisan. 

 

      

Hišico lahko sestavite na dva načina. Prvi je tak kot ga vidite na prvi fotografiji. Palčke zložite eno 

poleg druge, na spodnjo stran čez celo dolžino prilepite še eno, da bo hišico »držala skupaj«, nato pa 

za streho poševno prilepite še dve.  

Pri drugem načinu kot ga vidite na drugi fotografiji, si prav tako pripravite osnovo – torej palčke 

zložite eno poleg druge. Palčki za streho pa skrajšajte in odrežite. Nato, enako kot v prvem primeru, 

prilepite. 
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Naš izdelek je zdaj videti takole. Treba je odrezati še odvečen del, ki štrli nad streho, in pri prvi, pisani 

hišici, nekoliko skrajšati streho. Če vam ne bo šlo, naj vam pri tem pomagajo starši ali kdo od odraslih. 

Namig: Bolj praktično bo, če boste palčke odrezali, predno jih boste prilepili.  

                        

Pisana hišica ne potrebuje dodatne barve, enobarvni pa moramo dodati vsaj eno. V našem primeru 

bo to zelena. Zdaj so na vrsti le še okraski. Srčki, rožice, pikapolonice… kar koli želite oziroma imate. 

Dodajte jima  tudi trak, da ju boste lahko obesili. 

 

 

 

 

 

 

Lahko dodaste še eno palčko, nanjo kaj napišete (na primer Dobrodošli, Pri nas doma…) in že lahko 

krasi vhodna vrata. 

Viri: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4289 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4289
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Pripravila: Tina Posedel 

PISANI HROŠČI 

Ste vedeli, da lahko tudi iz plastičnih žlic nastanejo hrošči?  

      

Potrebujete le malo domišljije, par pripomočkov in nekaj ustvarjalne žilice. 

 

      

Žlicam najprej z rjavo barvo pobarvajte ročaj. Nato s poljubnimi barvami pobarvajte še 

preostanek. 
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Počakajte, da se barva dobro posuši, nato narišite še poljubne vzorce – pike, črte, kocke… Na 

zeleno penasto gumo ali filc narišite obliko lista in ga izrežite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na listu s temnejšim zelenim flomastrom narišite črte oziroma žile, naredite še zarezo in 

skozi njo potisnite žlico. 

 

 

 

 

 

 

   Skoraj smo že pri koncu. Pisanim hroščkom manjkajo le še oči. Lahko jih narišete ali pa 

uporabite plastične, ki jih prilepite. 

Viri: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4320 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4320
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Pripravila: Irma Merljak 

KDO VE? 

 

 
 

KDO SEM? 

 

Vedno hodim na policijsko upravo, kadar je že temno, pogosto celo sredi noči. 

Tam vedno uničim večje število prstnih odtisov.  

Mislim, da tega ne opazijo, saj me do zdaj ni oviral še nihče. 

Kljub temu se nimam za kriminalca. Kdo sem? 

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

 

   Pa še rešitev problema s številom koz:  

Prav tako štiri koze. Vse štiri skupaj dajo namreč vsak dan liter mleka. 

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

 

 

Po knjigi Genij na kvadrat  
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Pripravila: Irma Merljak 

ZA DOBRO VOLJO. HA, HA, HA 

 

    LAŽ 

 

Sestrica se v isti sobi, kjer bratec prebira stripe, uči slovnico. 

"Bila sem lepa – to je pretekli čas. Jaz sem lepa – kaj je to?" 

"Laž, ji reče bratec." 

 

 

   ZAMUDA 

 

"Poslušaj, poba, obljubil si, da boš prišel domov pravočasno, pa si spet zamudil!" 

"Vem, očka, oprosti!" 

"Rekel sem, da boš kaznovan, če spet zamudiš. " 

"Res je, toda če jaz nisem držal besede, je tudi tebi ni treba…" 

 

 V RESTAVRACIJI     

 

Boksar je na terasi restavracije naročil kavo. Ko mu jo je natakar prinesel, mu je še povedal, 

da ima telefonski klic. Boksar je vstal in odšel v notranje prostore restavracije. Pred tem je ob 

kavi pustil listek, na katerem je pisalo: 

"Ta kava pripada prvaku v boksu!" 

Ko se je vrnil k mizi, je bila skodelica prazna, na njegovem listku pa pripis: 

"Kavo je popil prvak v teku!" 

 

Viri: periodični tisk 
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Pripravila: Kristina Ličen 

GOZDNI PLES 
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Pripravila: Kristina Ličen 

PAR SLOVNIČNIH VAJ...  

Pred začetkom pouka še malo razgibajmo možgančke. Veselo na delo! 😊 

 

1. POVEŽI 

torta        mleko  

kava    SLADICA   sladoled 

sok         čaj 

čokolada     PIJAČA    potica 

voda        sadna kupa 

 

2. POIMENUJ NAŠTETE STVARI Z ENO BESEDO 

zdravnik, šofer, učitelj     

sreda, petek, sobota     

zelena, rdeča, modra     

januar, marec, maj, julij     

svinčnik, radirka, zvezek     

 

3. ENA BESEDA JE ODVEČ. KATERA? PREČRTAJ JO. 

Ljubljana, Celje, Maribor, dolina, Koper 

vlak, stol, letalo, ladja, avto 

hiša, pes, mačka, riba 

vrtnica, korenje, cvetača, solata 
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4. POIŠČI BESEDO, KI POIŠČE VSE NAŠTETE BESEDE 

srna, lisica, medved   javor, hrast, lipa  Taja, Maja, Ajda 

a) gozdne živali    a) drevesa   a) priimki 

b) rastline    b) rastline   b) imena 
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Pripravila: Miroslava Fon 

DREVESA V SLOVENSKIH GOZDOVIH 

Drevesa so rastline, ki najbolj zaznamujejo gozd. Brez njih ne bi bilo gozda. So lesnate 

rastline, ki imajo običajno eno navpično rastoče deblo, iz katerega izraščajo posamezne veje 

in so višja od treh metrov. Drevesa imajo korenine, deblo, veje in liste oz. iglice. 

Na Zemlji je po ocenah 100.000 različnih vrst dreves, ki predstavljajo 25 % vseh rastlinskih 

vrst, do sedaj pa je prepoznanih 60.000 vrst. Večina jih uspeva v tropskem območju. V 

slovenskih gozdovih uspeva 71 različnih domačih (avtohtonih) drevesnih vrst. Od tega je 10 

vrst iglavcev in 61 vrst listavcev. K tej številki pa je treba dodati še nekaj drevesnih vrst, ki 

izvirajo od drugod in so jih k nam prinesli v preteklosti. Te vrste nimajo večjega pomena za 

naše gozdove z izjemo robinije, ki je zelo agresivna in izrinja nekatere domače drevesne 

vrste. Najpogostejše drevesne vrste v naših gozdovih so bukev, jelka, smreka, javorji, hrasti, 

bori, jesen. Druge vrste so redkejše, kljub temu pa je njihova vloga velika. 

 
Pomen dreves za ljudi 

Drevesa imajo tudi velik pomen za ljudi. Pojavljajo se kot glavni motiv v številnih pesmih in 

pravljicah. So sestavni del mitologije. V preteklosti so številna ljudstva častila drevesa in jim 

pripisovala nadnaravne sposobnosti. To izvira iz njihove dolgoživosti in spreminjanja skozi 

posamezne življenjske faze. 

 

Ljudje imamo drevesa pravilom radi. Nudijo nam senco v vročih poletnih dneh, ko marsikdo 

zaide na sprehod v gozd. Drevesa nas ne ščitijo le pred sončno pripeko, temveč z oddajanjem 

vode hladijo in vlažijo zrak v gozdu. Nudijo dom številnim pticam in drugim živalim, ter nas 

razveseljujejo s plodovi (kostanj, žir, želod). Drevesa, ki rastejo samostojno na prostem, so 

zelo lep okras travnika ali vrta in številne domačije imajo pod veliko lipo, hrastom, javorjem 

ali drugim drevesom mizo, kjer se v poletni senci zbira družina in prijatelji. 

Pa si poglejmo še najpogostejše drevesne vrste v naših gozdovih 

BUKEV 

Bukev zraste do 40 m visoko in ima premer debla do enega metra. Posamezna drevesa lahko 

dosežejo večje dimenzije. Deblo ima sivo in gladko skorjo, na kateri so jasno vidni ostanki 
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odpadlih vej. Popki so podolgovat, 2 cm dolgi in rjave barve. Listi so ovalni, dolgi od 4 do 10 

cm. Spomladi so svetlo zeleni preko poletja pa potemnijo in postanejo temno zeleni. Bukev 

cveti maja, plodovi – žir – pa dozorijo zgodaj jeseni. Dobro uspeva na svežih in globokih s 

kalcijem bogatih tleh. Dobro uspeva tudi v senci, predvsem mlade bukve lahko več deset let 

rastejo v senci drugih dreves. Občutljiva je na sončne opekline, ki nastanejo, če popolnoma 

odstranimo okoliško drevje in so debla izpostavljena močnemu soncu. 

 

 

Bukovo listje jeseni gozdove obarva v značilno rumeno barvo. 

JELKA 

Jelka zraste do 50 m visoko in doseže prsni premer do 2 m. Skorja je sivo rjava in v mladosti 

gladka. S starostjo razpoka. Rdečerjavi brsti so do 0,5 cm dolgi. Iglice so ploščate in dolge do 

3,5 cm. Spodaj imajo dve značilni beli progi. Vrh iglice je zaobljen običajno z dvema 

vršičkoma. Iglice na otip ne bodejo. To jo loči od smreke. Iglice so na vejah od 8 do 12 let, 

nato odpadejo. Iz ženskih socvetij, ki rastejo v zgornji tretjini krošnje, se v petih mesecih 

razvijejo 20 cm visoki storži. Usmerjeni so navzgor. Storži razpadejo na drevesu. 
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Jelkine iglice so ploščate. Na koncu iglice sta dva vršička. 

SMREKA 

Smreka je najbolj številčna drevesna vrsta pri nas. Nekoč ni bila tako razširjena in je 

poraščala le gorske predele in hladne doline. V drugi polovici 19. stoletja so jo začeli 

masovno saditi tudi drugod in danes porašča skoraj vso Slovenijo z izjemo suhega obalnega 

dela in močvirnatih delov Panonske nižine. Smreka zraste do 60 m visoko. Izjemna drevesa 

so še nekaj metrov višja. Deblo ima rdečkasto rjavo razdrapano skorjo. Brsti so dolgi do 6 

mm. Iglice so dolge 1 do 2,5 cm in so na koncu ošiljene. Če primemo v roko vejo z iglicami, 

nas te zbadajo v dlan. Tako smreko tudi enostavno ločimo od jelke. 

 

JAVOR 

Gorski javor je najpogostejši v mešanih gozdovih gorskega pasu. Najdemo ga do 1.700 m 

visoko, izjemoma do gozdne meje.  
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Gorski javor zraste do 40 m visoko in doseže premer do dveh metrov. Mlada drevesa imajo 

gladko sivkasto skorjo, ki pa z leti razpoka tako, da se lupijo velike krpe. Brsti so navzkrižno 

razporejeni po dva nasproti. Listi so dlanasto krpati do 20 cm široki in do 16 cm dolgi. Listne 

krpe so grobo nažagane z ostrimi zarezami med njimi. Plod sta dva plodiča s krilcema, ki sta 

združena pod kotom 90 stopinj. 

Gorski javor dobro uspeva na rahlih, svežih, globokih, dobro odcednih in s humusom bogatih 

tleh. Ustreza mu apnenčasta podlaga. Suše in vročine ne prenaša dobro. 
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Pripravila: Miroslava Fon 

NAJBOLJ STRUPENE RASTLINE V SLOVENIJI 
 

Pomlad je za nekatere ljudi najlepši letni čas. Prebudi se narava in vse okrog nas zacveti 

vrazkošju barv in vonjav. Toda, ali ste vedeli, da so nekatere lepotice, ki cvetijo okrog nas 

zelo strupene? Poglejmo si vsaj nekatere. 

1.     Glicinija (Wisteria) –Listnata vzpenjalka, ki cveti spomladi ima velike dišeče cvetove, ki 

imajo obliko grozda in so praviloma modre, bele ali rdeče barve. Na leto zraste celo do tri 

metre v višino, pogosto pa so z njo poraščene visoke opore ob stenah stavb. Vsi deli rastline 

so strupeni in še posebno nevarni za otroke. 

 

 

2.      Rdeči naprstec (Digitalis purpurea) – Rastlina ima značilne zvonasto oblikovane viseče 

cvetove bele, roza ali vijolične barve. Čeprav ima izjemne zdravilne učinke - v medicini se 

namreč uporablja za izdelavo zdravil za srce – je to zelo strupena rastlina. Zaužitje katerega 

koli dela te rastline, ki je zaradi privlačnega videza pogost okras na vrtovih, v blagih primerih 

povzroči slabost, omotico, drisko in krče, v hujših primerih pa celo zastrupitev in odpoved 

organizma. 
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3.       Hortenzija (Hydrangea) – Pogosta stalnica vrtov je tudi grmovnica hortenzija, ki cveti vse od 

junija do konca jeseni. Zanjo so značilni veliki cvetovi živahnih barv (beli, roza, rdeči, modri, vijolični), 

njihova barva pa je odvisna od pH sestave tal. Vsebuje zelo strupeno snov – cianid, zato ob zaužitju 

večjih količin cvetov ali drugih delov rastline lahko celo ogrozi življenje. Ob zastrupitvi se pojavi 

izpuščaj in srbenje kože, oteklina, slabost, potenje, ki v primeru, da ne zaužijemo protistrupa, lahko 

povzroči celo komo in odpoved krvnega obtoka. 

 

4.       Šmarnica (Convallaria majalis) – Bela rastlina intenzivnega vonja, poznana tudi pod 

imenom solzica, je na vrtovih pogosto zasajena kot okrasna rastlina. Ima rdeče plodove, ki 

dozorijo septembra in so za človeka strupeni. Enako velja tudi za cvetove in liste, ki ob 

zaužitju povzročajo drisko in bruhanje, v hujših primerih tudi smrt. Po dotiku cvetov, stebla 

ali korenine rastline si je roke potrebno temeljito umiti. Šmarnica sicer zdravi bolno srce, a jo 
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lahko uporabljamo le, če nam jo je predpisal  zdravnik. 

 

5.       Flamingovec (Anthurium) – Gre za tropsko rastlino s cvetovi značilne oblike srca. 

Najpogosteje so rdeči, najdemo pa jih tudi v drugih barvah. Zaužitje rastlinskih delov lahko 

povzroči zelo bolečo oteklino in opeklino v prebavnem traktu, otekanje sluznice pa lahko 

privede celo do zadušitve. 

 

6.       Krizantema (Chrysanthemum) – Cvetje, ki vsako leto ob dnevu spomina na mrtve krasi 

številne grobove, je zelo strupeno. Znanih je približno 100 do 200 vrst te rastline. Pri ljudeh 

povzroča srbenje kože in otekline. Vrtnarji jo pogosto zasajajo z namenom, da bi odgnali 

zajce, ki se ji zaradi njene toksičnosti v velikem loku izogibajo. 
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Naštetim rastlinam po strupenosti sledijo še oleander, fikus, rododendroni in azaleje ter 

narcise.  
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Pripravil: Neda Mikuž 

CVETLIČNI ŠOPEK IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA       

 

 

 

 

 

 

            

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes pa malo drugače. Navodila si oblikuj sam/a. Oglej si sličice in izdelaj cvetlični šopek iz 

časopisnega papirja. Vem, da ti bo uspelo! 
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Pripravila: Andrejka Rijavec 

LAHKA KRIŽANKA 

 

 

 (Vir: www.krizanke.net) 

 

 

http://www.krizanke.net/


21 
 

Pripravila: Andrejka Rijavec 

RDEČA KAPICA 

PRAVLJICO RDEČA KAPICA GOTOVO POZNAŠ. V 

SPODNJI SKRIVANKI JE 15 BESED, KI SE 

NANAŠAJO NA TO PRAVLJICO. V VSAKI VRSTICI 

JE ENA BESEDA (→). POBARVAJ JO. KO NAJDEŠ 

VSE BESEDE, LAHKO PRAVLJICO PRIPOVEDUJEŠ. 

KONEC SESTAVI SAM.  
 

 

Z J R D E Č A K A P I C A L N 

Ž C A V L O Š G H Š M A M A S 

K O Š A R I C A G B I Š Č L O 

T U C B A B I C A O V R N S Č 

S B M I O G Č Š H R A N A L Z 

D P I J A Č A U B P Š F H J M 

M N A Č F B C G O Z D N P Ž N 

V O L K G C E O H U L Č R B O 

D B V R O Ž I C E O I M G V F 

T L V O Š T R M J G P H I Š A 

D S M R Č A N J E B F B R M O 

S B R L O V E C R M Z Ž C V N 

T M E P I Š N T R Š K A R J E 

V P K A M N I V Z L M S L P Š 

S A B T C U R V O D N J A K N 

 

(Vir: slika – internet) 
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Pripravila: Nika Colja 

PAJKOVA MRŽA 

Ustvarili bomo pajkovo mrežo v domačem hodniku. 

 

Potrebuješ: 

 Lepilni trak, za zaščito zidov. 

 Obilo dobre volje.   

1. Na hodnik polepimo z lepilnim trakom, ki ga 

navadno starši potrebujejo za zaščito zidov, ko 

pleskajo stene. Lepilni trak lepiš tako, da eno 

stran lepilnega traku, prilepiš na levo stran 

hodnika, drugi konec pa na desno stran hodniku.  

2. Nalepi več trakov, v različnih pozicijah in višinah. 

3. K igri povabi vse družinske člane in naj se zabava 

začne. Vodilo igre je prehod mreže brez dotika le 

te. 

      Zmagovalec, bo tisti, ki podre najmanj  

      trakov lepilnega traka.   

 

 

 

 


