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 1. BI ZNAL SESTAVITI SVOJ TEST? 

Kot učenec si po navadi ti tisti, ki mora za izkazovanje svojega znanja 

rešiti nek test. Pa si se mogoče že kdaj sam postavil v vlogo učitelja in 

sestavil test? Če tega še nisi storil, imaš zdaj to možnost. 

Predlagam ti, da si izbereš temo, ki te resnično veseli in veliko veš o 

njej. To je lahko tvoja najljubša žival, ples, hobi, oddaja, glasbenik, 

igrača, trgovina … karkoli. Izberi si nekaj in skušaj o tem sestaviti test, ki 

ga bo rešil nekdo iz tvoje družine. Preveri koliko oni vedo o tem kar te 

resnično zanima in o čemer imaš veliko znanja. V testu imaš lahko 

vprašanja, razne razpredelnice, vaje… Pa da vidimo!  

Na koncu si odgovori še na ta vprašanja: 

 Ti je bilo test težko sestaviti? 

Kje si imel največ težav? 

 Kakšni so bili odgovori tvojih 

najbližjih? Si takšne odgovore 

pričakoval? 

 Kako bi ocenil njihovo znanje? 

 Misliš, da je učiteljem lahko 

sestaviti test in oceniti znanje 

učencev?  

 

 2. NARIŠI SMEŠNEGA ZAJČKA 

Potrebujete list papirja, svinčnik, spodnjo 

preglednico in kocko.  

S to zabavno igro risanja lahko vsak nariše 

svojega smešnega zajčka, le tako da sledi 

'navodilom' kocke. Z vsakim metom vam 

kocka pove kakšne brke, obliko obraza, 

nosu, oči, ust, las ali ušes morate narisati. 

Koliko različnih kombinacij je možnih? 

 

Dragi učenci in spoštovani starši,  
 

šolske klopi so v tem tednu še za en odtenek živahnejše, saj so jih 
zasedli tudi devetošolci. Kljub vsemu za večino učencev teče že 
deseti teden šolanja na daljavo. V tem času smo skupaj premagali 
že mnogo izzivov in prepričani smo, da bomo kos tudi preostalim. 
Učenci zdaj večinoma aktivno pridobivajo ocene, zato je toliko 
pomembneje, da ne pozabimo tudi na sprostitev.  

Predlagamo vam, da izmed poslanih iger, vsak dan izvedete 
najmanj eno. 
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 3. ISKANJE BESED V PROSTORU 

Najstarejši igralec si izmisli eno črko iz abecede in jo pove na glas. Drugi 

igralci poiščejo v prostoru čim več predmetov, ki se začnejo na to črko. 

Prostor lahko omejite po želji: lahko iščete predmete le znotraj enega 

prostora, lahko znotraj celega stanovanja, lahko pa veljajo tudi predmeti, 

ki jih vidite skozi 

okno, predmeti v 

predalih, hladilniku,… 

Zmaga tisti igralec, ki 

našteje največ besed 

(predmetov) na 

izbrano prvo črko. 

 

 

 4. TENIS Z BALONOM 

Potrebujete:  

 papirnate krožnike, 

 balone  

 lepilni trak 

 plastične žlice ali leseni kuhalnice  

Žlico ali leseno kuhalnico prilepite na hrbtni del 

papirnatega krožnika. Krožnik nato uporabite 

kot teniški lopar. Napihnete balon in ga 

uporabite kot žogo.  

Balon si lahko nato med seboj podajate kot 

tenis ali priredite »tekmovanje« in ugotavljate 

kdo od vas balon najdlje obdrži v zraku.  

Veliko zabave! 

 

 

 5. SLIKAR IN PLATNO 

Potrebujemo: papir A4, flomastre, lepilni trak 

Razdelimo se v pare. Dogovorimo se, 

kdo bo prvi slikar in kdo platno. S 

pomočjo lepilnega traku pritrdimo list 

papirja na hrbet enega igralca, ta se 

postavi pred steno, kamor pritrdimo 

drug list papirja.  

'Slikar' naredi prvo potezo na hrbet 

soigralca, ki je v vlogi platna, ta pa 

nato na list pred seboj poskuša 

narisati tisto, kar je začutil na hrbtu. 

Tako nadaljujeta vse dokler slikar ne 

dokonča svoje risbe. Na koncu 

primerjata, kaj je oblikoval slikar in kaj 

igralec v vlogi platna. 

Nato se vlogi zamenjata, da imata oba igralca možnost preizkusiti obe 

vlogi. 

 

 

  

 

 

 

Epidemije bo kmalu uradno konec in verjetno se vsi že veselimo, 
da bo to obdobje končno za nami. Morda se nam je vmes kdaj to 
zdelo nedosegljivo in nemogoče, a … 

 »Nemogoče pomeni samo to, da vam bo vzelo 
malo več časa, kot ste načrtovali.« 

anonimni   
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