
Domača naloga: Katere stare 

ljudske pesmi poznate? Otroci doma 

poprosijo starše ali stare starše, naj jim 

zapojejo ali povedo kako ljudsko pesem. 

Nato narišejo, o čem pesem govori. V 

vrtcu/šoli nato na kratko opišejo svojo 

sliko.

Rečna vila potuje!
LaNi ste se Nekateri pridružiLi odpraVi zajčka emiLa. Letos 
Vas Vabimo, da izdeLate Lutko rečNe ViLe iN jo skupaj z 
zVezkom pošLjete Na osNoVNo šoLo, katere NasLoV Vam 
bomo sporočiLi, Vi pa boste prejeLi NjihoVo rečNo ViLo. 
Vsak otrok bo ViLo za daN aLi dVa Lahko VzeL do-
moV.  V zVezek bo NarisaL aLi NapisaL, kaj si žeLi iN kaj Vse je 
rečNa ViLa pri Njem dožiVeLa. za ViLiNo medšoLsko poto-
VaNje se boste Lahko prijaViLi oktobra. o podrobNostih 
bomo po e-pošti obVestiLi Vaše meNtorje/-ice.

majDo koRen
so očarale oddaje o vesolju, najbolj pa prvi astronavti: jurij Gagarin, Neil 
 armstrong in buzz aldrin. Ne da bi si želela zares postati astronavtka, to je 
bila v mislih, v svojem domišljijskem svetu. še danes rada premišljuje o tem, 
kaj vse se skriva v vesolju, o neznanih svetovih, o čudovitih bitjih, ki tam 
domujejo in ki tu in tam obiščejo našo ljubo staro zemljo. Ne enem takih 
planetov, na solanumu tuberosumu, živi simpatična mala Lojza.

Več o avtorici in knjigi lahko preberete na spletnih straneh 
www.spomincice.si in www.zupca.net.
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1. preberite knjigo Lojza iz vesolja.

2. V spodnji tabeli poišči besede, ki so povezane z Lojzi nim obiskom 
Ljubljane! pobarvaj jih z različnimi barvicami. (besede so napisane vodo-
ravno in navpično.)

iz besed, ki si jih našel, sestavi novo zgodbico in jo zapiši v zvezek.



2. Nariši planet. 
Lahko narišeš sola num tuberosum ali pa si izmisliš novega, na pri mer 
korenčkov planet, planet vijoličastega morja, smetanov planet, planet ve-
likanov … pripoveduj sošolcem, kakšno je življenje na tem planetu, kdo 
živi na njem in kaj prebivalci tega planeta počnejo.
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3. Lojzini sošolci in sošolke.

zgoraj manjkajo slike Lojzinih sošolcev in sošolk. kakšni so videti? kakšna 
imena imajo? Nariši jih in pod slike zapiši njihova imena.

pripoveduj ali zapiši, kaj se učijo v šoli na planetu solanum tuberosum, 
kaj počnejo med odmori in kako se zabavajo popoldne, ko so prosti.
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4. Lojza je pristala …

- na našem vrtu.
- na našem balkonu.
- na strehi našega bloka.
- v našem hlevu.

Nariši miselni vzorec in pripoveduj!
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5. SoDeluj v nagRaDni igRi! (poDRoBna navoDila najDeŠ v uvoDu.) 
izdelajte marsikaj iz gline, papirmašeja, slanega testa ali česa drugega in 
ga razstavite. pošljite nam svoje izdelke, najboljše bomo nagradili.

Domača naloga: deLo z 

račuNaLNikom. V spLetNi iskaL-

Nik Vpiši »Lojza iz VesoLja« iN 

poGLej, kaj Vse piše o Lojzi Na 

spLetu. NašeL boš tudi VeLiko 

sLik! Napiši še »soLaNum tube-

rosum«. kaj Neki je to? pLaNet?

navoDila za pRipRavo 

pa piRmaŠeja in Slane-

ga teSta Najdete Na 

Naši spLetNi straNi! 

www.spomiNcice.si.

namig: o Lojzinem obisku pri vas lahko izdelaš 
plakat: poišči čim več znamenitosti vašega kraja in 
jih fotografiraj. opiši zanimive običaje in hrano, ki 
je značilna za vaš kraj. morda boš zapisal tudi nekaj 
besed, ki jih govorite samo v vašem kraju, drugje 
pa jih ne slišimo (pravimo jim narečne besede).

l o j z a  p o t u j e  —  v  Š k a t l i !
LaNi ste se Nekateri pridružiLi odpraVi zajčka emiLa. Letos 
Vas Vabimo, da izdeLate Lutko Lojze, ki jo boste V škatLi 
 posLaLi Na druGo šoLo, Na pot Naj s seboj Vzame tudi 
zVezek za zbiraNje VtisoV. morda bo Lojza odpotoVaLa 
Na čisto druG koNec sLoVeNije. tam jo bodo Lepo spre-
jeLi iN ji razkazaLi sVoj kraj, medtem ko boste sami GostiLi 
NjihoVo Lojzo. Vsak učeNec bo Lahko Lojzo VzeL s seboj 
domoV, V NjeN zVezek pa zapisaL, katere skrite kotičke V 
sVojem kraju ji je pokazaL. za LojziNo medšoLsko poto-
VaNje se boste Lahko prijaViLi oktobra. o podrobNostih 
bomo po e-pošti obVestiLi Vaše meNtorje/-ice.


