
 

SPO – Preverjanje znanja 

Preverjanje znanja SPO bo potekalo v torek in četrtek preko videokonference. 

Vabilo ste prejeli po elektronski pošti staršev. 

Na portalu UČIMse lahko poiščete odlične vaje za ponavljanje in utrjevanje znanja 

SPO. S prisluženimi zlatniki si odklenete videoposnetke, ki vam služijo kot dodatna 

razlaga. 

 

MAT – Seštevam in odštevam stotice 

Na spodnji povezavi dostopate do projekcije, kjer imate razlago seštevanja in 

odštevanja stotic. Sledite postopno in račune rešite v zvezek. 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Sestevam-in-odstevam-stotice.pptx 

 

Na spodnji povezavi pa malo utrjevanja množenja in deljenja. 
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/mat-mnozenje-in-deljenje.ppt 
 

SLJ – Naštevamo 

Saj se spomnite igrico, ki se jo igrajo otroci v 1. razredu: “Grem na potovanje, v 

kovček bom dala metlo…  Naslednji učenec nadaljuje z besedo na »m« in igra se 

nadaljuje, dokler nam ne zmanjka idej. Predlagam, da jo izpelješ s starši. 

“Gremo na potovanje, v kovček bomo dali: metlo, maslo, motiko,  

miško, mleko, motor, mravljo, močnik, …   

Vse naštete besede so ločene z vejico. 
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V zvezek napiši naslov Naštevamo, datum in prepiši spodnje pravilo. 

Kadar naštevamo predmete, osebe, živali vmes pišemo vejico.  

Tudi kadar naštevamo, kaj smo delali, vmes pišemo vejico.   

Vejice pa ne pišemo pred besedo in.  

 

Poved sem razrezala na kose. Prepišite jo v pravilnem vrstnem redu. Zapisujte 

vejice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LUM -  Fraktalna risba 

         
 
 
Metoda fraktalnega risanja temelji na risanju spontane risbe, ki je sestavljena iz črt in 
barv. Z barvanjem fraktalne risbe in uporabo različnih barvnih nians lahko vplivamo na 
razpoloženje. Določene barve nas lahko pomirijo, sprostijo, druge pa dajo nov 
zagon življenju, … 
 

Metoda je zelo enostavna, vendar obstajajo določena pravila, ki je dobro, da se jih 
držimo! 

Manca je zaščitila mizo 

si v lonček nalila vodo 

pripravila tempera in čopiče 

Poglej si spodnja primera: 

 Včeraj sem v trgovini kupil banane, hruške, mleko, kruh, salamo in 

jajca.  
 

 Zvečer pogledam risanko, povečerjam, pripravim torbo, preberem 

pravljico, pripravim torbo, se umijem in oblečem v pižamo. 

vzela risalni list  

pritrdila sliko na steno. 

in narisala sebe 
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Potrebuješ: 
- bel list papirja A4 

- črn kemični svinčnik, 

- barvice - čim več različnih 

odtenkov, 

- šilček in radirko;  

 

V pomoč ti je video: 

Izdelava inicialne fraktalne risbe:  

https://youtu.be/LjOPNar-hCA  
 

1. List papirja postaviš vodoravno pred seboj in zapreš oči. 
2. Potrebuješ pomoč odrasle osebe, ki bo štopala 1 minuto. 
3. S črnim kemikom rišeš dolgo nepretrgano črto po listu. Rišeš različne linije, 

ravne, krive v različne smeri. Pomembno je, da roke ne dviguješ in linijo rišeš 
z zaprtimi očmi. 

4. Mreža, ki nastaja naj zapolni nekje 2/3 lista. 
5. Ko minuta mine, odpremo oči. Poiščimo v mreži začetek in konec ter ju 

povežemo – sklenemo. 

 
 

6. Sedaj bomo mrežo še pobarvali po določenih pravilih: 
 

- Barvice je najbolje, da streseš v eno škatlo, kajti barvice moraš izbirati z 
zaprtimi očmi. 

- Barvaš pa z odprtimi očmi. 
- Če ti je izbrana barva všeč – pobarvaš z njo največ 10 polj. Polja, ki jih 

izbiraš naj bodo po celotni mreži – ne v bližini.  
- Pri tem barvaš z različnim pritiskom - bolj rahlo, srednje ali močno 

pritisneš. 
- Če ti je izbrana barva ni všeč – moraš z njo pobarvati vsaj eno polje.  
- Vsakiš, ko zaključiš z barvo, jo vrneš v škatlo in spet z zaprtimi očmi 

povlečeš drugo. 
- Tako nadaljuješ dokler niso pobarvana vsa polja. 
- Ozadje mreže ostane belo. 

https://youtu.be/LjOPNar-hCA


 

 
DODATEK: Barve imajo svoje sporočilo, v spodnjem posnetku si lahko ogledamo 

dodatno razlago. Mogoče bo koga navdihnil, da bo v tej tehniki ustvaril še kaj. 
https://youtu.be/ppofbd2iUeA 
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