
PODALJŠANO BIVANJE - 7. in 8. teden 

 
1. KOSILO 

 
Vzemite si čas, poskrbite za HIGIENO rok, pripravite in tudi pospravite mizo, jedilni pribor 

in starše povprašajte, če potrebujejo še kakšno pomoč v kuhinji.  

 

a) SADNO-ZELENJAVNI NAPITEK  

 

  
Slika 1 

 

Priprava: 

Vse skupaj zmešajte v sokovniku ali s paličnim mešalnikom, kakor ste navajeni. 

Dodajte vode po občutku, da napitek ne bo pregost.  

Količine sadja in zelenjave seveda prilagodite številu družinskih članov.  

 
Vir: Bibaleze.si 

 

 

 

b) ČAJ IZ REGRATOVIH CVETOV – poglej tudi pod sprostitvene dejavnosti  

 

 

 
Slika 2 

 

Priprava 
Tudi ta čaj pripravimo kot poparek: cvetove prelijemo z vrelo vodo, pokrijemo in pustimo 

stati 5-10 minut, nato precedimo. Pijemo topel čaj. 

 

Pitje se priporoča zvečer, pred spanjem. Lahko pa tudi čez dan. Popijemo 1 skodelico dnevno. 

Je bogat vir vitamina C.  

 
Vir: https://poljubnarave.si/zdravi-z-naravo/regratov-caj-priprava-in-zdravilni-ucinki/ 

Sestavine 

1 jabolko 

1 pomaranča 

2 olupljena korenčka 

Pol kozarca vode (po občutku) 

Sestavine 

2 čajni žlički posušenih cvetov 

2,5-3 dl vode 

https://poljubnarave.si/zdravi-z-naravo/regratov-caj-priprava-in-zdravilni-ucinki/


c) REGRATOV SIRUP (delaj s starši).  

 

Uporablja se za izboljševanje prebave, splošnega počutja in izboljšanja krvne slike. Pomaga pri 

kašlju in prehladnih obolenjih. 

 

Pripomočki za pripravo regratovega 

sirupa: 

 

 večja posoda za namakanje 

regratovih cvetov, 

 cedilo (po možnosti čim bolj gosto), 

 posoda za kuhanje s pokrovom v 

velikosti 5 litrov, 

 posoda volumna  3 l ali več, 

 kuhalnica, 

 stekleni kozarci s pokrovom za 

vlaganje. 

 

Sestavine za pripravo regratovega sirupa 

 

Za 3 litre regratovega sirupa: 

 

 300 g svežih regratovih cvetov, brez 

stebelc, 

 3 l vode, 

 1/2 l sveže iztisnjenega limoninega 

soka, 

 2 kg rjavega nerafiniranega 

sladkorja, 

 1 cimetova palčka (ni obvezna 

sestavina, le nekoliko izboljša okus) 

 6 vrečk vaniljevega sladkorja. 

 

 
Slika 3 

Postopek priprave regratovega sirupa 

 

Nabrane sveže cvetove najprej operemo in 

jih prestavimo v posodo ter vanjo vlijemo 

vodo, tako da se regratovi cvetovi namakajo 

vsaj 15 minut. Po poteku tega časa cvetove 

odcedimo in še enkrat speremo s hladno 

vodo. 

 

Očiščene regratove cvetove damo v 5 litrsko 

posodo za kuhanje, vanjo vlijemo 3 l hladne 

vode in postavimo na štedilnik, da zavre na 

močnem ognju. 

Takoj ko zavre, znižamo temperaturo, 

dodamo 2 kg rjavega nerafiniranega 

sladkorja in cimetovo palčko (po želji). 

Sestavine nato večkrat premešamo, da se 

sladkor popolnoma raztopi. 

Po tem, ko se je ves sladkor stopil, regratov 

sirup kuhamo 2 uri v pokriti posodi na 

srednje močnem ognju, občasno premešamo. 

Po poteku tega časa, sestavinam dodamo 

sveže iztisnjen limonin sok in 6 vrečk 

vaniljevega sladkorja, vse dobro premešamo 

in nadaljujemo s kuhanjem še nadaljnji 2 uri, 

tokrat v ne pokriti posodi. 

 

Po končanem kuhanju vsebino skozi cedilo 

precedimo v drugo posodo. Posodo nato 

pokrijemo in počakamo, da se malo ohladi. 

 

Tako narejeno maso vlijemo v dobro oprane 

in posušene kozarce za vlaganje. Kozarce 

nato dobro zapremo in postavimo na hladno 

in temno mesto, najbolje v klet ali shrambo. 

Pustimo jih, da se popolnoma ohladijo in 

zgostijo (to traja okoli 2 dni). 

 

 
Vir: https://oblizniprste.si/slastni-nasveti/ozimnica/regratov-sirup/ 

  

https://oblizniprste.si/slastni-nasveti/ozimnica/regratov-sirup/


2. SAMOSTOJNO UČENJE 
 

a) POVEŽI PIKE 

 

 

Vir: OPB Kratkočasnik (zbrali učiteljici Vesna in Lucija) 

 

 
 



 

b) LABIRINT 
 

 
 

 

 

Vir: OPB Kratkočasnik (zbrali učiteljici Vesna in Lucija) 



c) SLIKOVNI SUDOKU 
 

V vsako vrstico in v vsak stolpec lahko postavimo samo eno sličico enake vrste.  

 

Primer: Imamo banano, jabolko in pomarančo. Banana se lahko in mora v vsaki vrstici in v 

vsakem stolpcu pojaviti samo 1 krat. Prav tako jabolko in pomaranča.  

 

 

 

 
Vir: Slikovni sudoku: Kristovič Svenšek M. 

 

 
Vir: OPB Kratkočasnik (zbrali učiteljici Vesna in Lucija) 

 

 

  



d) PREMETANKE 
 

So uganke, pri katerih premečemo črke in dobimo novo besedo in z njo rešitev uganke. 

 

 

PREMETANE ŽIVALI   

 

 

 
 
Vir: OPB Kratkočasnik: zbrali učiteljici Vesna in Lucija) 

 

 

PREMETANA IMENA 

 

Če premečete besede, ki so zapisane z VELIKIMI črkami, dobite rešitev: ime. 

 

JE DAN se v noč že spremenil, 

on pa se še ni umil. 

 

Dol se pelje GOR GRE peš - 

brez karte na vlečnico ne smeš. 

 

Čeprav nikoli ne gre v BAR, 

potrebuje tu in tam DENAR. 

 

DAN RAJE v postelji prespi, 

potem pa se zvečer uči. 

 
Premetanke sestavil: Darko Hederih 

 

  



PREMETANI POKLICI 

 
Če premečete besede, ki so zapisane z VELIKIMI črkami, dobite poklic. Kot namig do rešitve 

služijo krepko izpisane besede. 

 
 

Golaž skuha 
in nareže KRUHA. 

 

 

ŠTOR PA tak sosedov Jaka, 

nekdo je dvakrat zvonil, 

prinesel je pismo, on pa (zamisli si bedaka), 

menda se je ravnokar bril. 

 

MAR NOR je sosedov Miha, 

v šolo se je ob morje podal, 

pluje, četudi burja piha, 

ko bo velik, bo postal ... 

 

V ŠALI JI znanka govori: 

"Sama znam, nič slabše, kot ti, 

narediti bluzo, krilo, kostim. 

Premerim, odrežem, kroj naredim ... 

 
Premetanke sestavil: Darko Hederih 

 

PREMETANA DREVESA  
 

Drevo, ki potrebuje vodo 

raste ob reki (na suhem nikdar), 

človek pa, ki ga žeja (glej ga nerodo), 

se odpravi V BAR. 

 

PILA je čaj drevesnega cvetja, 

kadar je bolna bila. 

Ozdravi driske, napenjanja, vnetja, 

bolečine v glavi, bolezni srca ... 

 

ZEBRA bi se dobro skrila 

med drevesom njene barve, 

jih bo v Afriki odkrila? 

 

STRAH je odveč, če pod drevesom vedriš - 

za prašiče je njegovo seme. 

Ob deblo se stisni, da ne boš moker kot miš 

in počakaj na lepše vreme. 

 

LE KAJ se skriva v uganki? 

V pesmi je rasla do neba, 

pri moji dobri znanki 

za Božič v dnevni sobi konča. 

 

KER SAM ne poznam dobro dreves, 

povprašam za mnenje strokovnjaka, 

pravi, da ima uporaben les 

in lepo starost dočaka. 

 
Premetanke sestavil: Darko Hederih 

 

IZ IMEN V SADJE 
 

Od NAS, čeprav številna smo družina, 

ga ima najrajši ANA, 

v kompotu, kjer ga lastna tekočina 

obliva, družba pa mu je - banana. 

 

URŠKA! H kosilu se mudi - 

meso, krompir, solata, 

za desert pa se smeji, 

debeluška podolgovata. 

 

ŠEL je NIK ob robu gozda pazljivo, 

v roki je stiskal kamen 

(brez skrbi, saj ni nesramen) 

kamen mu le nadomešča kladivo. 

NASTJO K babici vleče, 

vsako jesen, saj le dedek peče 

kar Nastja v gozdu nabere, 

preden se družina pri mizi zbere. 

 



V ANICO se BOR zaleti 

(ali pa je bilo narobe ?) 

bolj je pomembno, kar pod njem leži, 

obarva nam jezik in zobe. 

 

AMIR DAN NA dan poseda 

pod drevesom, saj se zaveda, 

da bo sadež nekoč dozorel - 

takrat mu bo Amir lupino snel. 

 
Premetanke sestavil: Darko Hederih 

 

PREMETANI ŠPORTI – športne panoge 
 

TA, KI ‘LETA’ je le eden, 

ki ta šport goji, 

drugi skače, tretji meče, 

sodnik s pištolo jim grozi. 

VANJA LEP zamah napravi, 

z levo, pa z desno roko; 

medtem vdihne globoko, 

na koncu bazena pa se ustavi. 

 

SAJ so MUČNE priprave, 

tek in uteži, 

takrat nam manjka zabave, 

na sneg se mudi. 

TREMO so imeli igralci, 

KO so stopili na parket - 

uspeva jim obramba, met, 

na koncu pa so zmagovalci. 

 

OBRABO ROK in nog 

je doktor pri Borisu zaznal. 

Takrat, ko je še tekmoval, 

grško-rimski slog. 

OVIL ROB palice je Jure 

in v vodo jo zagnal, 

potem na preži dolge ure 

bogat ulov pričakoval. 

Premetanke sestavil: Darko Hederih 

 

 

e) PTICE 

Ptice lahko prepoznaš po zunanjosti. Opazuješ lahko barvo in velikost ptice ter obliko njenega  

telesa. Si srečal/a kakšno ptico, ali si le slišal/a njeno žvrgolenje?  

 

 
Slika 4 (vir: Knavs Tanja (Prepoznajmo ptice)) 



Katero ptico si slišal/a danes? Preveri https://www.aaastateofplay.com/50-bird-species-sounds-they-

make/?fbclid=IwAR2wQlAb9BETXFzs7FAk8w5wZa2PR3xEtRxBltAP7jCZGmVvHIx9cev5F2M 

 

3. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
 

a) IZDELAJ MEDUZO 

 
Potrebuješ papirnat krožnik, volno ali vrvico, luknjač, flomaster. Krožnik prereži in 

naredi luknje kot vidiš na sliki. Skozi luknje napelji vrvico ali volno, nariši oči in usta 

in meduza je končana. 

 

 
Slika 5 (vir: https://www.facebook.com/idejeustvarjalnica/?tn-str=k*F) 

 

b) UREDI NOHTE 

 

Slika 6 (vir: https://www.facebook.com/idejeustvarjalnica/?tn-str=k*F) 
 

https://www.aaastateofplay.com/50-bird-species-sounds-they-make/?fbclid=IwAR2wQlAb9BETXFzs7FAk8w5wZa2PR3xEtRxBltAP7jCZGmVvHIx9cev5F2M
https://www.aaastateofplay.com/50-bird-species-sounds-they-make/?fbclid=IwAR2wQlAb9BETXFzs7FAk8w5wZa2PR3xEtRxBltAP7jCZGmVvHIx9cev5F2M
https://www.facebook.com/idejeustvarjalnica/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/idejeustvarjalnica/?tn-str=k*F


c) IZDELAJ MINI KITARO  

Potrebuješ elastiko in star pokrov za kozarce. Poiskati moraš še palčko oz. deščico. Sedaj 

imaš vse, kar potrebuješ za svojo kitaro. 

 

Slika 7 (vir: OŠ Dobrovo) 

 

d) IZDELAJ PAPIRNATO LETALCE 
 

 
Slika 8 (Vir: Veselje z znanostjo: Zrak) 

 

 

 



 
Slika 9 (Vir: Veselje z znanostjo: Zrak) 

 

e) IZDELAJ VETRNICO 

 

POTREBUJEMO: 

 

 trši papir - papir naj bo pisane barve, lahko ga pobarvamo sami, 

 ravnilo, 

 škarje, 

 bucika z veliko glavico, 

 svinčnik z radirko. 

POSTOPEK IZDELAVE: 

 Izrežemo kvadrat v velikosti 15 cm x 15 cm, 

 izrezan kvadrat zarežemo po črtkanih črtah (slika 10),  

 naredimo 5 luknjic - 1 na sredini, 4 na konicah -  z manjšim luknjačem ali buciko. 

Luknjica mora biti malce večja od bucike, če naredimo luknjico le z buciko, se 

vetrnica ne bo lepo vrtela. 

 prepognemo 4 konice (luknjice na konicah s sredinsko luknjico) 

 z buciko pripnemo vetrnico na radirko svinčnika (slika 11) 

 pazimo, da konica bucike ne sega skozi radirko! 

 poskusite vetrnico na vetru. 

 



Slika 10 (Vir: Veselje z znanostjo: Zrak) 
 

 
Slika 11 (Vir: zdravko-lidl.si) 

 

  



4. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
 

a) SPREHOD in nabiranje regratovih cvetov 
 

Cvetove regrata nabiramo v suhem in sončnem vremenu, po tem, ko vsaj tri dni ni deževalo. 

Nabrane cvetove doma še enkrat pregledamo in odstranimo morebitne žuželke, ki bi se utegnile 

skrivati v cvetu. 

 

Posušiti jih moramo hitro, sicer bi se lahko med sušenjem spremenili v regratove lučke. 

Priporoča se uporaba električnega sušilnika za zelišča ali električne pečice. Suhe cvetove 

regrata hranimo v steklenem kozarcu, ki dobro tesni, v temnem, hladnem in suhem prostoru. 
 

Vir: https://poljubnarave.si/zdravi-z-naravo/regratov-caj-priprava-in-zdravilni-ucinki/ 

 

 

 

b) SPINNER VADBA – če nimaš spinnerja, lahko vzameš vrtavko, svinčnik. Vaje, 

ki so prikazane spodaj, lahko spremeniš in ustvariš svojo spinner vadbo. 

 
 

 
vir: Trček Tanja 

 

 

 

 

 

https://poljubnarave.si/zdravi-z-naravo/regratov-caj-priprava-in-zdravilni-ucinki/


 

c) NA SLIKI POIŠČI ZGORAJ NARISANE PREDMETE 

 

Vir: OPB Kratkočasnik, Repolusk V. 

 



d) POIŠČI PIŠČANČKA 

 
Vir: OPB Kratkočasnik; Repolusk V. 

 

 

  



 

e) POJDI V GLEDALIŠČE (povzeto po Knavs Tanja: Pojdimo v gledališče) 
 
             LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

 
-  MAKALONCA 

https://vimeo.com/111570558?fbclid=iwar27ab1f3_dbeabuoztknkpnbt5zhobppbq3pgi

sju4bhm6qfdzn-kyadhw  

 

ŠTIRI ČRNE MRAVLJICE  

            https://vimeo.com/102036933  

 

- MOČERADEK GRE ČEZ CESTO  

            https://vimeo.com/100748978 

  

- SAPRAMIŠKA  

            https://vimeo.com/187350816  

 

- ZVEZDICA ZASPANKA  

https://vimeo.com/165595717?fbclid=iwar10mp6ht-

2pnovwlukgwxsf7ohpfsizh8akewwrcqpkkcbtni-4z3329js 

 

- OSTRŽEK  

            https://vimeo.com/127032494  

 

f) POSLUŠAJ PRAVLJICO (povzeto po Knavs Tanja: Pojdimo v gledališče): 

 

ANTON PODBEVŠEK TEATER 

 

PAVLE RAVNOHRIB BERE MARTINA KRPANA IN ŠIVILJO IN ŠKARJICE 

http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/branje-pravljic-s-pavletom-

ravnohribom/  

 

SNG NOVA GORICA 

 

IGRALCI PRIMORSKIH GLEDALIŠČ BEREJO PRAVLJICE.  

https://www.sng-ng.si/spored/2020032414382635/  

 

 
 

 

 

https://vimeo.com/111570558?fbclid=iwar27ab1f3_dbeabuoztknkpnbt5zhobppbq3pgisju4bhm6qfdzn-kyadhw
https://vimeo.com/111570558?fbclid=iwar27ab1f3_dbeabuoztknkpnbt5zhobppbq3pgisju4bhm6qfdzn-kyadhw
https://vimeo.com/102036933
https://vimeo.com/100748978
https://vimeo.com/187350816
https://vimeo.com/165595717?fbclid=iwar10mp6ht-2pnovwlukgwxsf7ohpfsizh8akewwrcqpkkcbtni-4z3329js
https://vimeo.com/165595717?fbclid=iwar10mp6ht-2pnovwlukgwxsf7ohpfsizh8akewwrcqpkkcbtni-4z3329js
https://vimeo.com/127032494
http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/branje-pravljic-s-pavletom-ravnohribom/
http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/branje-pravljic-s-pavletom-ravnohribom/
https://www.sng-ng.si/spored/2020032414382635/

