
Dober dan vsem!  

2. ura: 7. b 

Dragi 7-šolci! 

Za vas je razpisan … 

Likovni natečaj 

Izdelaj LOGO! Vabimo vse 7-šolce k likovnemu natečaju! 

V pripravi je družabna igra - Definicije. Ker jo želimo narediti kar najbolj zanimivo – 

tako za oko  kot tudi za igro.  
 
Na natečaju lahko sodeluješ z več izdelki: 

1. z logotipom za vsak predmet posebej (lahko pripraviš logotip za enega ali za več predmetov) 
in/ali 

2. s podlago za igralno površino. (navodila naslednjič) 
 

1. LOGO za vsak predmet (LUM, NAR, SLO…) 

Nariši enega ali več logotipov po svoji izbiri in pošlji slikico. Logotip predmeta bo na igralni karti! 
Mere 2x2 cm  
Značilnosti logotipa: PREPROST, STILIZIRAN, PREPOZNAVEN  (velja - manj je več) 
Primeri: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Že imaš idejo?  
 

 

 

 

Mimogrede … če se domislite še novih definicij, jih kar pošljite – več kot jih bo, boljša 

bo igra! 😉 

 



    

Današnji dan je na krščanskem koledarju nekaj posebnega, zato imam za vse vas 

posebno nalogo. 

Za mnoge je ta konec tedna veliki praznik, ki smo ga vajeni preživeti v krogu svojih 

sorodnikov. Zaradi trenutnih razmer bodo tokrat mnogi stari starši ostali brez 

praznične družbe in družinskega vrveža. Naši dnevi so polni obveznosti, domačih 

opravil, video igric, druženja z vrstniki na socialnih omrežjih … medtem ko so mnogi 

stari starši ostali izolirani in odtrgani od vseh oblik druženja. 

Rada bi, da se spomnite nanje in da jih pokličete. Podarite jim nekaj edinstvenega in 

neponovljivega! Podarite jim svoj čas! 

Poklepetajte z njimi dlje kot ponavadi. Lahko jih vprašate, kako so praznovali veliko 

noč, ko so bili majhni. Lahko se pozanimate, kako so spoznali ali osvojili srce 

svoje(ga) partnerice/partnerja … (Se še spomnite, kako je svoje dekle osvajal Tone 

Pavček?) 

Lahko jih vprašate, katera je bila največja nagajivost, ki so jo komu ušpičili; lahko 

vam povedo, na kateri dogodek v svojem življenju so še posebno ponosni … 

Lahko jim poveste, kako pogrešate katero od jedi, ki vam jo običajno pripravijo ali jih 

celo vprašate za katerega od receptov … (Če je možno jih tokrat pripravite vi sami 

(za poizkus) in ko bodo časi spet drugačni in lepši, lahko z »njihovo specialiteto« 

razveselite vi njih! 

Skratka, vprašajte jih, povejte jim, prisluhnite jim … Naredite jim ta dan poseben! 

V zvezek (neumetnostna besedila) napišite 5 vprašalnih povedi, ki bi jim jih lahko 

zastavili.  

Nato v nekaj povedih opišite dogodek, ki ste ga doživeli s to osebo.  

 

V primeru, da je zgornja naloga za vas neizvedljiva, vprašajte starše o njihovih 

spominih iz otroštva. Kaj so počeli oni, kako so preživljali svoj prosti čas, ipd. V 

zvezek napišite 5 vprašalnih povedi o njihovem otroštvu, na koncu pa na kratko 

predstavite kako njihovo nagajivost.  

Želim vam prijetne praznike! 



4. ura: 9. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Pregledala sem vaše pripovedi o življenju osebe. Več podatkov o nalogah sem vam 

poslala na vaš elektronski naslov. Preberite, komentirajte, vprašajte … 

Danes vas čaka tvorbna naloga, ki je vezana na vašo izkušnjo z osebo, o kateri ste 

napisali pripoved: spomnite se kakega dogodka, ki ste ga izkusili v družbi 

predstavljene osebe, in v nekaj povedih to tudi zapišite. Izpilite svoje besedilo – naj 

bo jezikovno in pravopisno dovršeno. Pošljite mi ga. 

 

Pred nami je praznični vikend. Vsem želim, da bi bil nekaj posebnega!  

Ostanite zdravi! 

             

 

 

                                   

Današnji dan je na krščanskem koledarju nekaj posebnega, zato imam za vse vas 

posebno nalogo. 

Za mnoge je ta konec tedna veliki praznik, ki smo ga vajeni preživeti v krogu svojih 

sorodnikov. Zaradi trenutnih razmer bodo tokrat mnogi stari starši ostali brez 

praznične družbe in družinskega vrveža. Naši dnevi so polni obveznosti, domačih 

opravil, video igric, druženja z vrstniki na socialnih omrežjih … medtem ko so mnogi 

stari starši ostali izolirani in odtrgani od vseh oblik druženja. 

5. ura: 6. a 
 



Rada bi, da se spomnite nanje in da jih pokličete. Podarite jim nekaj edinstvenega in 

neponovljivega! Podarite jim svoj čas! 

Poklepetajte z njimi dlje kot ponavadi. Lahko jih vprašate, kako so praznovali veliko 

noč, ko so bili majhni. Lahko se pozanimate, kaj so radi počeli, česa niso marali, česa 

so se bali in česa veselili … 

Lahko jih vprašate, katera je bila največja nagajivost, ki so jo komu ušpičili; lahko 

vam povedo, na kateri dogodek v svojem življenju so še posebno ponosni … 

Lahko jim poveste, kako pogrešate katero od jedi, ki vam jo običajno pripravijo ali jih 

celo vprašate za katerega od receptov … (Če je možno jih tokrat pripravite vi sami 

(za poizkus) in ko bodo časi spet drugačni in lepši, lahko z »njihovo specialiteto« 

razveselite vi njih!) 

Skratka, vprašajte jih, povejte jim, prisluhnite jim … Naredite jim ta dan poseben! 

V zvezek (neumetnostna besedila) napišite 5 vprašalnih povedi, ki bi jim jih lahko 

zastavili.  

Nato v nekaj povedih opišite dogodek, ki ste ga doživeli s to osebo in ki vam je ostal 

v lepem spominu.  

 

V primeru, da je zgornja naloga za vas neizvedljiva, vprašajte starše o njihovih 

spominih iz otroštva. Kaj so počeli oni, kako so preživljali svoj prosti čas, ipd. V 

zvezek napišite 5 vprašalnih povedi o njihovem otroštvu, na koncu pa na kratko 

predstavite kako njihovo nagajivost.  

Želim vam prijetne praznike! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


