
Pozdravljeni, drugošolci! 

 

Po počitnicah se vračamo na delo. Le to še vedno poteka na daljavo, vendar bo za vas morda 

kmalu že drugače. Ker vem, da vas bodo vaše učiteljice v tem tednu ponovno zasule z delom, bom 

jaz manj zahtevna. 

 

Tvoja naloga ta teden bo, da boš narisal risbico. 

Tema: MOJA ŠOLA NA DALJAVO 

Tehnika: poljubna (barvice, flumastri, voščenke,…..) 

Velikost: bel papir velikosti velikega zvezka (A4) 

Pomembno: zadaj napiši naslov (MOJA ŠOLA NA DALJAVO) IN SE PODPIŠI! 

 

Ko boš zopet prišel v šolo, bomo vaše risbe razstavili na OPB panoju! 

 

Potrudi se in nariši tako, da bo iz tvoje risbe lahko razbrati, kaj si počel, kdo ti je pomagal, kako si 

delal,…. 

Vem, da si verjetno od tega dela že malo utrujen, zato poskrbi, da boš vsak dan veliko na zraku, 

da boš pomagal okrog hiše in tudi na vrtu ali njivi, če jo imate! 

 

Kako pa trije slovenski otroci preživljajo ta čas na drugem koncu sveta, pa si lahko ogledate na 

posnetku spodaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=jPqsyTR5Hkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPqsyTR5Hkk


NAMIG ZA RAZISKOVANJE: 

Na travnikih je že opaziti prve travniške cvetlice. To je priložnost, da izdelamo HERBARIJ. 

Herbarij je nastal iz besede herba, kar v latinščini pomeni rastlina. Herbarij je sistematično urejena 

zbirka posušenih rastlin oziroma rastlinskih delov. Izdelamo ga tako, da rastlino izpulimo, lahko s 

korenino vred, nato pa jo položimo med enobarvni papir ali morda celo med liste v knjigo, a pri 

slednjem ne pozabite neobarvanega papirja, saj iz rastline lahko izteče sok, ki za seboj pusti 

zelenorjave madeže. Vse dele izpuljene rastline lepo poravnamo in obtežimo. Tako obteženo 

rastlino pustimo nekaj dni popolnoma pri miru. V tem času se iz rastline izloči voda, rastlina se 

prične sušiti in v takšni posušeni obliki je nato obstojna tudi po več let. 

 

Pri poimenovanju rastlin naj ti pomagajo starši ali pa vzemi v roke kakšno knjigo o rastlinah ali 

pokukaj na internet. 

Herbarij lahko narediš v treh korakih: 

 
 
1. Liste posameznih dreves naberemo in jih vložimo v žepni herbarij na ustrezno 
mesto. 
 
2. Liste sušimo na ravni površini, ki dobro vpija vlago. Preko 
žepnega herbarija položimo papir in  celotno površino likamo 

približno 5 minut, da se listi poravnajo in posušijo. Knjigico      nato za nekaj ur 
obtežimo s kupom knjig. 

 
3. Posušene in poravnane liste lahko sedaj z lepilnim trakom prilepimo v žepni 
herbarij in 

 

 

 

 

 

 

Obilo veselja pri odkrivanju novih rastlin! 

Ostanite zdravi in dobre volje      ! 

  Lepo vas pozdravljam, učiteljica Andreja! 


