
 

 

                         DOBRO JUTRO,  DRAGI OSMOŠOLCI ☺ 

Danes naj bo poseben dan 

POMLADNI DAN – materinski dan - očetovski dan - družinski dan 

V petek, 20. marca, je nastopil prvi dan pomladi.  

Enakonočje ali ekvinokcij  je astronomski pojav, v katerem ekvatorialna ravnina zaide 

čez sončevo središče, kar pomeni da sta dan in noč približno enako dolga po celem svetu. To se zgodi 

okoli 20. marca. V praksi tak dogodek pomeni, da bo Sonce nad obzorjem približno toliko časa kot pod 

obzorjem. 

Čeprav lahko letošnji prihod pomladi opazujete večinoma le skozi okno, čeprav je otroško vpitje in 

smeh na igriščih zamenjala tišina, lahko pomlad vseeno pričarate v svojih domovih in v vaših srcih.  

Potrebujete le nekaj potrebščin, ki jih imate sigurno doma, in dobro voljo.  

Za začetek se najprej udobno namestite in si oglejte posnetek: https://youtu.be/WhI-vySucNw 

Vaša naloga danes je pripraviti doma poseben dan. Postorite nekaj hišnih opravil, ki jih zmorete, pa jih ne 

počnete običajno, in z njimi presenetite domače (npr. pripravite zajtrk, pospravite, posesajte, pomagajte pri 

kosilu ali ga sami pripravite …). 

Posebna naloga je lepo pripraviti in okrasiti jedilno mizo. 

Okrasitev mize:  

Potrebujete ostanke papirja, časopis, revije, serviete …, barvice, flomastre …, škarje in lepilo.  

Izberite spodnje ponujene izdelke ali pa še sami pobrskajte in najdite kaj posebnega za vas. 

Pomladne rože-origami: 

TULIPAN: https://youtu.be/aZo30qDhw70      LILIJA: https://youtu.be/uqGG48FJA30 

Živali-origami: 

ZAJČEK: https://youtu.be/6QqBvy_yO_M 

PTICA: https://youtu.be/gn2iLmwvZPk 

METULJ: https://youtu.be/cZdO2e8K29o 

Ali nekoliko lažje ideje: 

     

https://sl.wikipedia.org/wiki/Astronomija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekvator
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sonce
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/No%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._marec
https://youtu.be/WhI-vySucNw
https://youtu.be/aZo30qDhw70
https://youtu.be/uqGG48FJA30
https://youtu.be/6QqBvy_yO_M
https://youtu.be/gn2iLmwvZPk
https://youtu.be/cZdO2e8K29o


                         

      

Prepričane smo, da boste zmogli in pričarali čudovito pomladno, praznično okrasitev. 

 

Sporočilo z lepo mislijo: poleg okrasitve polepšajte ta dan z mislijo. 

Napišite jo na list papirja, ga zvijte in povežite s trakcem.  

Priložite ga okrasju na mizi (lahko enega za vse ali pa vsakemu svojega). 

Misel o pomladi, prebujanju narave, ljubezni, družini lahko napišete sami. Tako bo sporočilo bolj 

osebno. Če pa ste brez idej, malo pomoči: 

- Res ljubiti pomeni ljubiti drugega bolj kot sebe. 

- Največja sreča v življenju je, če si ljubljen takšen, kakršen si oziroma kljub temu. 

- Življenje je kot cvet in ljubezen njegov med. 

- Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da. 

- Družina je tam, kjer se življenje začne in se ljubezen nikoli ne konča. 

- Družina brez ljubezni je kot drevo brez korenin. 

- Družina je kot pisan travnik. Vsaka roža na njem je enkratna in vsaka diši čisto drugače. Njegova  

  lepota pa je v tem, da vsi cvetovi rastejo skupaj. 

- Pomlad je narave zaklad.  

- Pomladi rože cveto, pomladi ptice pojo. Pomladi je vse zelo lepo. 

Morda bi izdelal 3D voščilnico: 

https://www.easypeasyandfun.com/3d-heart-flower-card/ 

 

 

https://www.easypeasyandfun.com/3d-heart-flower-card/


 

Zdaj si zaslužite malo odmora. Za sprostitev in zabavo si oglejte risanko:  

The Smurfs Springtime 

https://youtu.be/fJxLNvhce2w 

Našim idejam lahko dodaš kakršnokoli svojo, ki se ti je porodila ob tem. 

 

Zdaj te čaka še drugi del zadolžitev. 

Preberi pesem Toneta Pavčka: 

Nekaj je v zraku 

Nekaj je v zraku. 

Lepega. Nežnega. 

Mimobežnega. 

Nekaj je v zraku. 

Nekaj je v zraku, 

kot vonji cvetlic, 

kot lučke kresnic 

svetlečih v mraku. 

Čuti se. Sluti. 

Kot dih in drget. 

Kot šum in šepet 

v slednji minuti. 

Nekaj je v zraku, 

kar odseva v očeh, 

kar odmeva v ljudeh 

na vsakem koraku. 

Je to za pesem 

skrivnostni navdih? 

Ali ljubezen? 

Njen dih in vzdih? 

Na spodnjem linku si lahko ogledaš video in prisluhneš uglasbeni pesmi:  

https://www.youtube.com/watch?v=pGjkluB7SJg      

Sedaj napiši svojo pesem o pomladi ali ljubezni. 

 

 

https://youtu.be/fJxLNvhce2w
https://www.youtube.com/watch?v=pGjkluB7SJg


Dodatna naloga: če rad pišeš pesmi v angleščini, naredi eno izmed spodnjih nalog. 

a) Choose one person in your family and write a short poem for him or her. This poem is 

called cinquain. Follow the example, how to write it. 

Example:                                                                            Now you try: 

                                                     _________________ 
                                                                    noun 

                                                                          ________________________________ 
                                                                        two  adjectives 

 

                                                   ____________________________________________ 
                                                                       three verbs+ing 

 

                                                     _________________________________ 
                                                                          short sentence 

 

                                                    _________________ 
                                                                      noun 

Več podrobnosti si lahko pogledaš na : https://poetryteatime.com/blog/writing-a-cinquain-poem 

 

b) Creative writing/kreativno pisanje: za ljubitelje angleščine in rim 

KORAKI: 

1. Izberi si besedo vezano na pomlad,                     2. Iz teh začetnic razvij besedo, ki pa mora 

družino, naravo in zapiši začetnice:                          biti vezana na tvojo temo/besedo: 

S                                                                                                               Smiling 

P                                                                                                               People 

R                                                                                                               Roses 

I                                                                                                                I 

N                                                                                                             Nature 

G                                                                                                             Games 

Nabor besed: nature, flower, family, happiness, love, mother, trees, sun, sunshine, bees, … 

3. Sedaj lahko izpelješ poved:                       4.  Povedi lahko zapišeš tako, da se rimajo. 

Smiling faces all around                                     Potrebnega je sicer malo več truda in kreativnosti. 

People are having fun 

Roses and lilies bloom 

I am no longer stuck in my room 

Nature is turning green 

Games are played and we mght win 

https://poetryteatime.com/blog/writing-a-cinquain-poem


 

8.a  - pesem v slovenščini  pošlji učiteljici L. Rupnik na  e-mail: Lidija.rupnik@gmail,com  

        - slike svojih izdelkov in pomladne okrasitve ter angleško pesem pošlji učiteljici N. Šušteršič:   

          nevenka.sustersic@gmail.com  

8.b  - pesmi  in  slike svojih izdelkov ter pomladne okrasitve pošlji razredničarki na      

          brigita.horvat05@gmail.com 

 

Želimo vam lep in ustvarjalen pomladni dan!                                   

                                                                               razredničarki in so razredničarki 

                                                                                              8.a in 8.b 
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