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               Projekt Rastoča knjiga in šolski projekt Korakamo k modrosti z aktivnostjo 

 

 

            Dragi učenci! 

 

            Danes se bomo posvetili kulturi. Dan bo zajemal tako literarno ustvarjanje kot  

            risanje in ogled filma. Enega od izdelkov mi pošljite na mail, do 5. 6. 2020. 

 

           Želim vam lep dan, posvečen kulturi ! 

                                                                                      učiteljica Tatjana 

 

 

Op.: Na koncu gradiva so še navodila za NŠP in N2N-2 (PREIZKUS ZNANJA!). 

 



            Sta vam fotografiji kaj znani? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kulturni dan boste začeli tako, da boste osvežili poznavanje projekta Rastoča 
        knjiga. Oglejte si posnetek trenutka, ko je tudi OŠ Šmihel leta 2016 postala del  
        projekta: https://www.youtube.com/watch?v=OTt0eLq8M9c  

       

 Ste se našli v kakšnem delčku prispevka? Jaz sem našla Izo, Aljo in Valentino. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTt0eLq8M9c


       
             Sedaj odprite še spletno stran projekta: 
             http://rastocaknjiga.si/?p=deklica-z-rastoco-knjigo.html  
 
               Na tej strani so zapisane misli, ki so vklesane v podstavek Deklice z Rastočo 
               knjigo. Preberite si jih in si izberite eno od misli.  
 
    1. naloga: Napišite pesem v dveh kiticah, v katero boste vstavili izbrano 

misel. Izbrana misel je lahko eden od verzov vaše pesmi. 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zaradi razmer, v katerih smo se znašli, se je Deklica z Rastočo knjigo odločila,  
           da vam napiše pismo.  
 
         Nekaj odlomkov iz daljšega pisma (tri pike med besedilom pomenijo, da sem del  

          besedila izpustila): 

 
           Spoštovani,  

imenujem se Deklica z Rastočo knjigo. Predstavljam poosebljenje dveh projektov, ki 

skušata na dobrohoten način - s pomočjo znanja, kulture, spoštljivih medsebojnih 

odnosov in vrednot - povezati 2 milijona Slovenk in Slovencev ter 7 milijard 

prebivalcev planeta Zemlje. Zelo sem žalostna, da bomo morali prestaviti naša že 

napovedana pomladanska srečanja na kasnejši čas…  

… Novi koronavirus je otežil naš vsakdanji ritem življenja in dela. Ker pa živim z vami 

in med vami sem se odločila, da vam napišem nekaj hrabrilnih misli in predlogov ter 

vam prenesem nekaj sporočil iz knjig, ki jih prebiram in o katerih tudi veliko 

razmišljam. Vesela sem, da smo na naših srečanjih in v besedilih že večkrat izpostavili 

pomembno vprašanje, in sicer kako pomembno je ravnati s časom. Kdor ne zna 

ravnati s časom, namreč ne zna ravnati z ničemer… Čas, ki ga posvečamo  

 

http://rastocaknjiga.si/?p=deklica-z-rastoco-knjigo.html


 

plemenitenju medsebojnih odnosov ni nikoli izgubljen. Izgubljen pa je čas, ki ga 

zapravljamo z uveljavljanjem negativnih vrednot ali sovraštva…  

… Želela bi si, da bi obdobje pandemije koronavirusa postalo čas in priložnost, ko 

bomo lahko razširili naše znanje in razmišljanje z branjem vseh 14-ih knjig, ki so jih 

kot najbolj reprezentativne izbrale države v okviru Združenih Rastočih knjig sveta, ter 

čas, ko bomo lahko oplemenitili svoje vedenje z vsemi sporočili, zapisanimi v Rastočih 

knjigah po občinah, osnovnih šolah, domovih za upokojence ter tudi čas, ko bomo 

lahko svoj vsakdan obogatili z vsemi 25-imi miselnimi vzorci naše Abecede… 

Prvo sporočilo Rastoče knjige, s katero sem nerazdružljivo povezana, pravi: “Naj ne 

mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost.” 

… Zato živimo duhovno bogato, širimo svetlobo in odganjajmo temo - ne le sedaj, 

temveč trajnostno! Pogoj za to pa je zdravje nas in vseh tistih, ki nas obkrožajo. 

Zdravje je trenutno v veliki meri odvisno prav od nas samih. Zato se moramo kot 

posamezniki in skupnost obnašati izjemno odgovorno … 

… Drage Slovenke in Slovenci, cenjene državljanke in državljani Republike Slovenije, 

spoštovane prebivalke in prebivalci sveta! Zasledujmo in udejanjajmo tisto, kar že  

imamo zapisano v Rastočih knjigah in Združenih Rastočih knjigah! Obstaja veliko 

priložnosti za to! Ne bo lahko, a skupaj in z razumom bomo to zmogli! In še nekaj. 

Vesela bom, če mi boste kaj pisali.  

Zdravja, ljubezni, nesebične aktivnosti in biti velika, odgovorna osebnost Vam vsem 

želi Vaša Deklica z Rastočo knjigo 

 

 2. naloga: Deklici namenite spodbudno besedo in ji predajte svojo modrost, 

do katere ste prišli v teh dneh – kaj ste spoznali v dneh od sredine marca o 

prijateljstvu, pomenu skrbi za zdravje, pomenu upoštevanja pravil, ali ste 

spremenili mnenje o šoli …     Pismo naj vsebuje najmanj 10 povedi. 

 

 

 

            V nadaljevanju si boste ogledali slovenski film Dvojne počitnice.  

 

 

 



 

Morda ste ga že videli, a si ga oglejte ponovno.  

Ali veste, da je film posnet po knjigi Braneta Dolinarja?  

Tudi knjiga je izvrstna in jo priporočam v branje. 

 

Film najdete na tem naslovu:  

1. del:  

https://www.youtube.com/watch?v=_8ARrMRvNnM 

2. del: 

https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-

IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-qm/view 

 

 

 

Slika : Roman Končar je kot producent prejel 

ZLATI DVD za izjemno dobro prodajani slovenski  
tv film DVOJNE POČITNICE.  
Na podelitev sta prišla tudi glavna igralca Dani in 

Dušan Poslek. Vir: www.toftop.si 

 

Vam je kaj jasno, kateri je kateri?  

Kaj je delo producenta? 

 

 

 Naloga 3: Na list A4 narišite odlomek iz filma, ki vas je najbolj pritegnil. Prizor 
izbranega dogodka narišite tako, da boste zapolnili cel format papirja.  

           Lahko rišete več ljudi in stvari ali pa samo eno osebo in tisto večje. Pri risanju 
           ozadja pomislite, kje se zgodba dogaja ali kje je ta oseba - zunaj v naravi, v hiši, 
           na morju ... in takoj boste vedeli, kaj morate še narisati. Na koncu poudarite  
           tiste dele risbe, za katere želite, da izstopajo. Lahko rišete s svinčnikom, ali pa  
           z barvicami.  
 
        Izberite eno od treh nalog, jo naredite in mi jo pošljite na mail. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8ARrMRvNnM
https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-qm/view
https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-qm/view
http://www.toftop.si/


NŠP 

Pozdravljeni! 

Nekaj učencev še ni opravilo vsega za ocenjevanje. Pohitite z nalogami. 

Tukaj pa nekaj sprostilnih nalog, da bo dan lepše minil. 

Danes izvajaj dejavnosti na svežem zraku:  

- pojdi na sprehod 15 minut, 

- naredi raztezne vaje za telo, 

- naredi šolo teka – atletske poskoke: vsako vajo delaj 30 sekund, 

- naredi vaje za moč na stopnici ali drugem pripomočku:  

sklece z dvignjenimi nogami na stopnici 15x,  

široki počepi s sedom na stopnico ali stol 15x,  

sonožni poskoki na stopnico 15x, 

izpadni korak naprej na stopnico z izmenjavo nog 14x,  

- naredi hojo po štirih vzvratno in naprej  (vztrajaj v tem položaju 20 sekund), ponovi 4x, 

Po vadbi naredi še raztezanje vseh mišičnih skupin.  

 

 

N2N-2: Preizkus znanja 

Guten Tag!                                                                                                               

Danes pišete pisni preizkus. Povezava do preizkusa je objavljena 

 na spletni strani v posebnem dokumentu. 

Navodila: 

 Tako kot ste navajeni od preverjanja znanja, vpišite 

 veljaven e-mail naslov (Pazite, da bo res pravilno napisan!) ter vaše ime. 

 Teste rešite danes do 12. ure. Če se bodo pojavile kakšne težave, me o tem nemudoma 

obvestite na jaka.darovec@os-smihel.si 

 Test rešite enkrat, zato dobro preverite svoje odgovore pred oddajo. Če kdo pošlje 

reševanje dvakrat (nekateri ste te storili pri preverjanju), upoštevam prvo reševanje, ne 

drugega. 

 Tokrat ne boste dobili takojšnje povratne informacije (število doseženih točk na e-

naslov), saj bom preizkuse ročno pregledal. Boste pa takoj po koncu reševanja na vaš 

naslov dobili kopije vaših odgovorov. 

 Po pregledu preizkusov bom vsakemu posebej poslal uspešnost ocenjevanja in oceno.  

     Srečno! Viel Glück! 

 

mailto:jaka.darovec@os-smihel.si

