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SLJ – BLAZNO RESNO POPOLNI (BERILO, str. 68-71) 

LUM – IZDELEK IZ ODPADNE EMBALAŽE  

SLJ – BLAZNO RESNO POPOLNI 

 Kadar imaš čas samo zase, ga zagotovo najraje porabiš  za svoje najljubše 
dejavnosti – morebiti prebereš kakšno knjigo, igraš računalniške igrice, klepetaš 
s prijatelji … Predstavljaj si, da v trenutku, ko ti je najprijetneje, to tvojo dejavnost 
nekdo (ali nekaj) prekine. Kako se ob tem počutiš? 

 

Izdelaj seznam pravil, ki jih morajo upoštevati drugi, kadar ti opravljaš svojo 

priljubljeno dejavnost. 

 V knjigi Blazno resno popolni avtorica pojasnjuje, kako naj se vedemo ob različnih 
priložnostih, da ne bi pri tem koga prizadeli, mu škodovali ali ga razjezili. To nam pove 
skozi zgodbo o vesoljčku Feliksu, ki mora zaradi okvare na svojem letalu pristati na 
Zemlji, pri Zali in Martinu.  
Feliks kmalu odkrije, da je na Zemlji tudi njegov brat Meliks, ki ga morajo nujno 

poiskati; najprej v kinu. 

 Preberi odlomek v berilu, str.68-69. 
 

Zgodba se konča srečno – Feliks po nizu dogodivščin najde brata Meliksa in 

skupaj se vrneta na rodni planet, z Zalo in Martinom pa se dogovorijo, da ju 

bosta otroka med počitnicami obiskala. Pisateljica ugotavlja, da je ta zgodba 

sicer končana, boj za bonton oz. lepo vedenje pa se nadaljuje. 

DIFERENCIACIJA:  

Glede na svoje sposobnosti si izberi, kaj boš sedaj naredil.  

 Lahko odgovoriš na vprašanja v celih povedih DEJAVNOSTI PO BRANJU. 
 MEDIJSKA USTVARJALNICA - loti se pisanja pri prvi ali drugi pikici. 
 

 

LUM – IZDELEK IZ ODPADNE EMBALAŽE 

 

Izdelaj izdelek iz odpadne embalaže, naravnih materialov, lahko narediš origami. 

Prepusti se domišljiji. Izdelek seveda fotografiraj in mi ga pošlji. 

 

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE:  Ko vse predelaš, si odgovori na spodnja vprašanja 

in mi pošlji odgovore! 



 

- Kaj sem se naučil? 

- Kako bom vedel, da je to, kar sem naredil, dobro? 

- Kako bi lahko nalogo opravil še bolje? 

- Kaj bi drugič naredil drugače? 

- Kaj je najpomembnejše, kar mi je uspelo narediti ta teden? 

- Ali sem dal vse od sebe? 

- Na kaj sem najbolj ponosen? 

- Kaj je bilo zares težko, v kaj se bom moral v nadaljevanju/naslednjič bolj 

poglobiti? 

 


