
DODATNA NALOGA ZA GLASBENO UMETNOST 

IZDELAJ DOMAČE GLASBILO – KITARA 

 
Dragi učenec in učenka. 

Zagotovo pogrešaš instrumente na katere igraš v šoli, kajne? 😊 Bi rad tudi doma igral, pa nimaš glasbila? 

Poleg ropotulje, ki jo lahko hitro narediš iz manjše škatlice ali lončka, lahko izdelaš tudi kitaro. Ponekod boš 

potreboval pomoč starejših družinskih članov. Veselo na delo! 

 
Kaj potrebuješ? 

* škatlo (škatla za čevlje ali druge škatle) 

* 5 večjih elastik 

* papirnati tulec (od papirnatih brisač) – po želji 

* škarje 

* palčko ali svinčnik 

* po želji kolaž papir, barvice, flomastri 

 
Navodilo: 

V vrhnji del škatle naj ti starejši družinski član izreže večjo luknjo ovalne oblike. Nato preko odprtine in 

celotne škatle napnita 5 elastik, med njimi naj bo nekaj prostora (to bodo strune kitare). Ob robu škatle 

postavita pod elastike palčko ali svinčnik. Papirnati tulec lahko uporabiš kot držalo kitare, zato ga zalepita 

na stransko stran škatle. Škatlo lahko okrasiš in pobarvaš. Pomagaj si s sliko. 

 
Opomba: V kolikor nimaš večjih elastik, lahko uporabiš manjše. V tem primeru namesto velike škatle 

uporabi pokrov od steklenih kozarcev (za vlaganje zelenjave, namaze ...). Za lažjo predstavo prilagam sliko 

spodaj. 

 

 Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na 
andreja.koprivc@guest.arnes.si 

  Lepo bodi, 

  učiteljica Andreja Koprivc 

 

Vir: pinterest.com 



DODATNA NALOGA ZA LIKOVNO UMETNOST 

IZDELAJ ŽIVAL IZ KOZARČKA 

 

Dragi učenec in učenka! 

Zagotovo si iz naslova ne predstavljaš, kakšna naloga te bo čakala. 😊 Imate doma kakšen papirnat ali 

plastičen kozarček? Če ga nimate, lahko za dejavnost uporabiš tudi že uporabljen stekleni kozarec (od 

vložene zelenjave ali namazov ...). Izdelan kozarček lahko uporabiš za okras, za shranjevanje poljubnih 

predmetov, za sladkarije ... Sledi spodnjim navodilom. 

 
Kaj potrebuješ? 

* kozarec (plastični, papirnat, steklen ...) 

* lepilo 

* barvni papir (ali navadni papir, ki ga pobarvate sami) 

* trši papir (lahko uporabiš tudi odpadni material – tetrapak od mleka ali drugo kartonsko embalažo, revije, 

tulec WC papirja in odrežeš del, ki ga potrebuješ) 

* flomastri, barvice (po želji tempera barve ...) 

 

Navodila: 

Izdelal boš poljubno žival iz kozarčka (zajčka, piščančka, mačko ...). Najprej boš kozarček polepil z barvnim 

papirjem ali ga prebarval s poljubno barvo. Izberi tako barvo, kot bo tvoja žival, saj bo kozarček predstavljal 

glavo oziroma telo živali. Nato živali dodaj oči, usta ter druge dele (brke, jeziček ...). Lahko jih narišeš, 

izdelaš iz tršega papirja, odloči se sam 😊.  Na dno kozarčka lahko živali nalepiš tudi noge, na rob kozarčka 

pa uhlje, peruti ... odvisno od izbrane živali. Uporabi domišljijo in zagotovo bo nastal čudovit izdelek! 

 

Vesela bom tvojega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si 

Lepo bodi, 

učiteljica Andreja Koprivc 

Vir: 

* boljsijutri.weebly.com 

 



KAKO NAREDIŠ DOMAČ SIRUP PROTI KAŠLJU 

 

                                                       

 

POTREBUJEŠ: regratove cvetove ali smrekove vršičke (na smrekove vršičke počakaj še nekaj 
tednov, ker še niso zrasli), 

                         približno pol kilograma sladkorja, 

                         steriliziran kozarec in pokrov, 

                         dobro voljo. 

Cvetove položi na dno kozarca in jih dobro potlači. Nasuj enako količino sladkorja kot 
cvetov. Nadaljuj spet s cvetovi in sladkorjem, dokler ne napolniš celega kozarca. Na vrhu 
mora biti sladkor. 

Kozarec zapri in ga vsaj za 1 mesec postavi na toplo in sončno okensko polico.  

Počasi se bo začel sladkor topiti in na dnu kozarca se bo nabiral rumen sok z vsemi 
zdravilnimi snovmi. 

Sirup precedi in shrani v dobro zaprt kozarec. Kozarec daj v hladen, temen in suh prostor. 

Učiteljica Špela Ivančič 

 


