
Priporočila staršem in učencem PPVI za dejavnosti  

v tednu od 25.5.2020 do 29.5.2020 

 

Spoštovani starši, dragi učenci! 

Pred vami je nekaj predlogov za preživljanje prostega časa. 

 

1) ŠABESA IZ BEZGOVIH CVETOV 

Ob gozdnih robovih sedaj cveti bezeg. Skupaj s starši ga naberite in izdelajte 

osvežilno pijačo. Cvetove nabiraj na manj onesnaženih področjih, kjer ni 

prometa. 

Potrebujemo: 30 velikih očiščenih bezgovih cvetov, 3 litre vode, 3kg sladkorja, 6 

dag citronske kisline. 

Postopek: Naberi in očisti bezgove cvetove. Namoči jih v vodo in dodaj sladkor. 

Mešaj s kuhalnico ali čistimi rokami tako dolgo, da se sladkor v vodi raztopi. Pokrij 

posodo z gazo ter jo postavi v hladnejši prostor ali senco. Pusti stati tri dni, vmes 

pa vsaj dvakrat na dan zmes premešaj. Po treh dneh dodaj citronsko kislino, 

dobro premešaj in nastali sirup skozi gosto cedilo (ali gazo) prelij v čiste 

steklenice. Uporabi steklenice z navojem, napolni jih čisto do vrha. Napolnjene 

steklenice shrani v hladno klet.  

Uporaba: Sirup zmešaš z veliko vode in popiješ. Je odlična osvežilna pijača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) MAČKA IZ TOALETNEGA TULCA 

Potrebuješ: toaletni tulec, tempera barvice, čopič, paleto, zaščito za mizo, 

flomastre, testenino v obliki metuljčka (ali barvni papir). 

Postopek: Tulec pobarvamo z belo tempera barvo. Nato ga položimo v 

vodoraven položaj in sploščimo. Zgornji del tulca zapognemo v notranjost, da 

nastanejo ljubka ušesa. Mački narišemo oči, nos, usta, brke in ji prilepimo mašno 

iz testenin v obliki metuljčka. Prej jo lahko pobarvamo ali pa okrasimo z 

bleščicami. Namesto testenine lahko za mašno uporabiš barvni papir. 

 



3) PISANA GOSENICA 

Ta naloga bo zanimiva predvsem za mlajše učence. Zbirajte zamaške od soka ali 

mleka ter iz njih izdelajte gosenico, kot je prikazano na papirju. Potrebujete še 

toliko kroglic različnih barv (iz blaga, papirja, cofki), kolikor je praznih zamaškov. 

Narišite nekaj manjših gosenic z različno razporeditvijo barv, kot je prikazano na 

listu. Učenec naj razporedi barve kot so razporejene na manjši gosenici.  

 

 

 

 

 

 



4) CVETLICE IZ PAPIRNATIH TRAKCEV 

Potrebuješ: papir (zelen, bel, rdeč, rumen, roza …), škarje, lepilo. 

Postopek: Najprej iz barvnega papirja izrežeš približno tako velik oval.  

 

Nato ga okrasiš z barvnimi trakovi kot je prikazano spodaj. Trakove oblikuješ 

v kroge in jih prilepiš na podlogo. Dodaš še pecelj in liste in roža je gotova. 

Podari jo nekomu, ki ga imaš rad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5) UGANKE 

1.  Spomladi na njem ptič si gnezdo zgradi,  

jeseni pa z njega vsak list odleti.  

 

2.  V košarici kosmata kepica leži, 

mleko pije in se za miškami podi.  

 

3.  Ljubi blatne luže, močvirja in mlake,  

je zelenorjava, ima dolge krake.  

 

4.  Majcena je, rjava, in z zobmi orehe tre,  

od lisičjega pa rep njen mnogo lepši je.  

 

5.  Jajca daje in petelin je njen mož. 

Kdo je ta žival? Nič lažjega: _ _ _ _ _! 

 

6.  Drevo se imenuje enako kakor plod,  

ki nam pečen jeseni diši od vsepovsod.  

 

7.  Brenči, nabira slad, vendar osa ni, 

če jo primeš, v koži želo ti pusti.  

 

 

 

Lepo vas pozdravljamo učiteljice OPB: Polona, Biljana, Simona in Katja ☺ 


