
Glasbena umetnost 

 

 

 

 

 

 

Zapis v zvezek:  

ZAJČEK AL' SE NE BOJIŠ? 

                                                                            Slovenska ljudska  

Zajček, al’ se ne bojiš,  

ko od doma tak’ hitiš? 

Skočim sem, skočim tja  

in takoj sem spet doma. 

 

V gozdu čaka lovec skrit,  

ti ne veš, kako je zvit. 

V grm urno se z glavo 

bom potisnil, glej tako. 

 

Zajček ljubi, čuvaj se, 

kaj če v zanko te dobe? 

Nič zato, saj lahko  

bom pregriznil hitro jo. 

 

Lovec pride, oj skrbno,  

zajček, skrij se za drevo! 

Čuješ pok, še en skok,  

zajček mrtev je ubog.  

 

Šport 
 

Tudi pri športu moraš znati zaplesati nekaj plesov. Zato ponovi ples čebelic 

ZUM, ZUM, ZUM iz prejšnjega tedna. V tem tednu pa se nauči plesati na 

pesem ZAJČEK AL' SE NE BOJIŠ? 

V pomoč ti je lahko posnetek  

https://www.youtube.com/watch?v=TUXRko6gDrs 

 

Izziv - Ob petju pesmice Zajček al' se ne bojiš,  si lahko izmisliš 

svojo melodijo in svoje plesne korake. K sodelovanju lahko povabiš 

brata, sestro, mamo, očeta ali prijatelja/prijateljico in to s pomočjo 

video klica opravita na daljavo. 

 

 

Pri prepisu pesmice pazi, da boš upošteval/-a 

pravilen zapis kitice. Pesmico ilustriraj in se s 

pomočjo posnetka nauči peti.  

https://www.youtube.com/watch?v=kb3qg0vnQA
g 

https://www.youtube.com/watch?v=TUXRko6gDrs
https://www.youtube.com/watch?v=kb3qg0vnQAg
https://www.youtube.com/watch?v=kb3qg0vnQAg


Likovna umetnost  
 

Svojo likovno ustvarjalnost boš pokazal tako, da boš oblikoval obris 

poljubnega predmeta (zajček, roža, dinozaver, ladja). 

  

Kaj je obris ? Obris je črta oziroma risba, ki prikazuje zunanji rob ali 

robove česa. 

Poznamo:  obris Slovenije,  obris dlani,  obris živali.  

 

 

 

 

 

1. Na bel list (A4) nariši večji obris poljubnega predmeta. 

 

Pri obrisovanju upoštevaj vse podrobnosti predmeta, ki 

določajo njegovo obliko.  Iz obrisa mora biti  jasno viden predmet, 

ki si ga si izbral/ a (torej žoge ne moreš narediti, ker je njen obris 

krog, to pa lahko predstavlja veliko predmetov).   

 

2. Obris naj bo dovolj velik (glej primere spodaj).  

3. Obris natančno izreži.  

4. Na drugo ploskev (risalni list) oblikuj poljubno ozadje, pri čemer se 

barve lahko prekrivajo.  

5. Ko se ozadje posuši lahko svoj obris prilepiš na sredino. Ta je lahko 

bel, lahko pa ga prebarvaš v črnega in bo videti kot senca.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Za vse pa velja naslednje - KRITERIJI USPEŠNOSTI:  
1. Vidne so vse podrobnosti obrisa (iz obrisa lahko prepoznamo 

izbran predmet). 

2. Izdelek izraža vztrajnost.  

3. Izdelek izraža domiselnost.  
4. Estetskost izdelka (po domače rečemo temu lep izdelek, mislimo pa 

na to, da ni nič zmečkano, pretrgano ali popackano).  

Če je le mogoče, svoj izdelek slikajte ali za to prosite starše in pošljite svoji učiteljici na 

mail. Zelo bova veseli. V vsakem primeru pa izdelek shranite, da ga boste lahko prinesli v 

šolo, ko se ponovno srečamo.  



 


