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SLJ 

Tone Pavček je pesnik, ki je napisal veliko pesmic za otroke. Kadar več pesmi 

izidejo v knjigi rečemo, da je to pesniška zbirka. V zbirki S črko čez Krko, je 

pesnik predstavil veliko zanimivih pesmic. Tale je le ena izmed njih. 

 

T. Pavček: PREOBILJE 

 

Rad imam … ah, kaj vse na tem svetu! 

Mamo in tata, teto Marijo, 

druge sorodnike, če ne težijo, 

sonce na nebu, metulja na cvetu, 

ribo v potoku, praznike v letu, 

ptičke, počitnice, pa televizijo, 

če je kakšen super program 

in ne le govoreča solata. 

Rad imam kokto pa torto in mlajšega brata, 

kadar ne joka. 

Rad žvižgam na prste, rad se igram, 

rad imam Roka 

in sestro njegovo. Ime ji je Lara.  

Rad imam še pa še, 

skoraj kar vse. 

 
Ah, kdo neki ve, 

kako lahko gre vse to, 

kar ljubim in maram, 

v eno samo srce, 

da ne poči, 

ali česa, kar je preveč, 

ne izloči?! 

 

Ali te je pesmica nagovorila? Ti je všeč? Pojasni, zakaj ti je všeč oz. zakaj ti ni 

všeč. 

Kaj pomeni beseda preobilje? Ali imaš dovolj prostora v svojem srcu za vse, ki 

jih imaš rad? 

V zvezek napiši koga imaš rad. Lahko napišeš tudi v obliki pesmice.  

Ne pozabi napisati naslov RAD IMAM in datum. 



ŠPO 

Vaje za šport si danes dobil posebej – tudi preko elektronske pošte. Te vaje boš 

ponovil večkrat, zato veljajo za ves teden. 

 

SPO  

Oglej si kratko poučno risanko o nevarnih snoveh.  

https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-danger-

chemicals?set_language=es&filmid=napo-012-danger-chemicals  

V zvezek za SPO napiši naslov Nevarne snovi, nato spusti vrstico in nariši ter 

poimenuj znake za nevarne snovi. Tule jih dodajam za pomoč. 

 

Ko narišeš in poimenuješ znake, doma poišči kakšno embalažo, na kateri je 

narisan kateri od teh znakov in ga poskusi brez pomoči zvezka prepoznati. 

Razmisli, kako bi ravnal s snovjo v embalaži. 

 

MAT 

V elektronski pošti sem staršem (ali vam, če imate elektronski naslov) poslala 

razlago za matematiko kot prezentacijo. Oglejte si jo. Tam vas čakajo tudi 

naloge. Naloge, ki jih morate narediti niso samo za danes, temveč jih lahko 

delate več dni, sami si jih razporedite. 

 

 

 

 

https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-danger-chemicals?set_language=es&filmid=napo-012-danger-chemicals
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-danger-chemicals?set_language=es&filmid=napo-012-danger-chemicals


GUM 

Zagotovo poznaš pesmico Kuža Pazi. Zapoj jo. Da ne bo tako enolično, 

ob ponovnem petju prikaži gibanje melodije s celim telesom. 

 

Najnižji ton prikaži s počepom, srednji ton stojiš, za najvišji ton dvigni roke v 

zrak: 

Kuža Pazi – čepimo 

z repkom miga – stojimo 

vstane – dvignemo roke v zrak 

leže – roke spustimo ob telesu 

tačko da – počepnemo  

Pesem večkrat zapoj in tako prikaži gibanje melodije navzgor in navzdol. K 

petju in gibanju povabi svoje bližnje. Lahko oblikuješ tudi lastne glasbene 

zamisli. 

 

Kaj je torej melodija? Melodija je zaporedje različno visokih tonov. 

 

   Ku -    ža     Pa -     zi      z rep -  kom   mi-    ga,     vsta - ne,     le -   že,        ta -  čko      da. 

 

 


