
STKAJ SVOJO LASTNO ZEMLJO! 

Izdelati svojo lastno majceno Zemljo  je zelo zabavno in  

lahko! Potrebuješ le tri stvari: 

 papirnati krožnik 

 škarje 

 modro in zeleno volno (če pa nimaš volne, pa 

debelejšo nit) 

Dela se lotiš na naslednji način – celoten 

postopek bo zapisan po korakih. Če ti kak korak 

dela težave, za pomoč poprosi odraslo osebo v 

tvoji bližini. 

1. korak: Naokrog po krožniku naredi do 2 cm 

globoke zareze. Same zareze naj bodo največ do 

2 cm narazen.  

 

 

2. korak: Skozi zareze diagonalno napelji modro 

volno. Na ta način se bo izoblikovala modra 

zvezdasta statev. 

 

3. korak: Statvice so gotove. Odloči se za 

barvo, s katero boš pričel tkati. Začetek 

niti/volne zaveži na sredo statvic in prični 

tkati. Kako tkeš, se sprašuješ? Z izbrano 

volno greš enkrat nad napeto nitko, 

drugič pa pod napeto nitko, potem spet 

nad... Svetujemo ti, da ti na začetku 

pomaga nekdo starejši. Prilagam slikico, 

kako tkanje izgleda: 

4. korak: Ko želiš zamenjati volno z volno druge 

barve, končka zaveži v vozel in nadaljuj s 

tkanjem. Končni 

izdelek lahko izgleda 

takole. Ko končaš, 

obesi izdelek v svoji 

sobi. Pa pošlji nam 

slikico, da videle tvojo 

mojstrovino! 



STEKLENA ZEMLJA 

Hmmm… Steklo in Zemlja?? Kaj pa bo to? Ja, prav si prebral! S 

spodnjimi navodili boš lahko izdelal pravcato majhno Zemljico, ki 

bo izgledala kot, da je izdelana iz stekla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebuješ: 

 bela debelejša nit 

 zobna nitka ali tanjša bela nit 

 lepilo mekol 

 škarje 

 papirnati kozarček (ali posodica, katero boš potem lahko zavrgel) 

 tempere modrih in zelenih odtenkov (lahko tudi jedilne barve)  

 peki papir (še boljše bo, če bo voščeni papir) 

 zobotrebce 

 šablona s krogi (priložena spodaj) 

 veliko časa, saj se mekol suši nekaj dni (odvisno od količine lepila) 

1. korak: Natisni priloženo šablono s krogi, ali pa si izdelaj svojo tako, da obrišeš nekaj 

okroglega. Šablono postavi pod peki papir. Nato izmeri koliko debelejše  niti potrebuješ in 

jo odreži(pomagaj si s spodnjo sliko). Nato natoči nekaj mekola v papirnati lonček in 

odrezan košček vrvi potopi v lonček, da se vrv dobro napoji. 

     



2. korak: Ko se je vrv dobro napojila z lepilom, jo vzami iz lončka. Odvečno lepilo od 

odstrani s pomočjo kazalca in palca. Vrv postavi na šablono. Preden si boš opral roke (da 

se ne bo zlepile skupaj ), vzami košček tanjše niti in jo zaveži na debelejšo nit. Zdaj pa 

prat roke! 

      

3. korak: Vsak krog napolni z lepilom, kani nekaj kapelj brave in zobotrebcem premešaj 

(če je temperara pregosta, jo prej posebej z malo količine lepila razredči). 

      

      

4. korak: Ta korak je najtežji. Svoje kroge moraš pustiti sušiti kar nekaj dni, a verjemi 

splačalo se bo! Krogi bodo suhi, ko bodo postali nekoliko prozorni. Takrat odplepi peki 

papir in jih obesi na sončno mesto.   

 

 



ŠABLONA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMLJASTA ZEMLJA 

Tvoja naloga je izdelati izdelek, ki je na spodnji sliki. Potrebuješ: 

 šablona, ki ju najdeš na naslednjih straneh, 

 flomaster ali barvico ali tempero modre barve, 

 škarje, 

 lukjnač, 

 vrvica ali trakec, 

 lepilo, npr. mekol, 

 zemlja iz vrta ali njive. 

 

Obesek izdelaš po naslednjih korakih. 

1. korak: Izreži kroga iz šablon.  

2. korak: Dele kroga, ki predstavljajo morja in oceane, pobarvaj z modro bravo.  

3. korak: Dele kroga, ki predstavljajo kontinente, namaži z lepilom in še mokro lepilo 

posiplji z zemljo. Počakaj, da se posuši. 

4. korak: Suhi šabloni zlepi skupaj. 

5. korak: Z luknjačem naredi luknjico in skoznjo napelji vrvico. Obesi na vidno mesto. 



 

ŠABLONA 1: 

 



ŠABLONA 2: 

 

 

Še recept za ta teden: slastne palačinke brez moke in mleka 

 



Si že slišal/a za palačinke brez moke in mleka? Si jih mogoče že jedel/la? Ne? Odlično, 

zdaj imaš super priložnost, da poskusiš nekaj novega. Torej, potrebuješ le dve sestavini in 

pripraviš lahko super okusne palačinke. Da, prav si slišal/a, le dve sestavini. To sta: 

 ena banana in 

 eno jajce. 

Banano olupimo in v manjši skledici z vilico dobro pretlačimo. Dodamo jajce in vse 

skupaj dobro premešamo. 

 

Ponev segrejemo in jo namastimo z malo kokosove maščobe (olja). Na segreto 

maščobo z žlico polagamo majhne kupčke mase in jih s hrbtno stranjo žlice sploščimo. 

Palačinke pečemo počasi na nizki temperaturi, in ko se ob robu obarvajo, na spodnji 

strani pa lepo zlato rjavo zapečejo, jih previdno obrnemo in spečemo še na drugi 

strani.  

 

Pečene palačinke zložimo na krožnik, prelijemo z malo javorjevega (agavinega) sirupa 

ali medu in postrežemo. 

 

Nasvet: 

V maso lahko dodamo malo pecilnega praška, ki poskrbi, da so palačinke še bolj rahle 

in puhaste. 

Pa dober tek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

Športne aktivnosti 6. tedna ne bodo nič posebnega… čim več bodite zunaj, 

na kolesih, rolkah, rolerjih ter čim več se lovite in sprehajajte v naravo.  

Med sprehodom pa: 

 

Če pa nas preseneti kakšen deževen dan pa HOP: 

z vajami črkuj svoje ime in priimek! 



 



 

 



 



 

In ples: tukaj imaš nekaj povezav, na katere plešemo tudi v šoli 

Dance monkey: 

https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ 

Macarena: 

https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 

Waka waka: 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=7s


https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM 

zumba za otroke – Gangnam style 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY

