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 PONEDELJEK, 21. 12. 2020 
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Otfried Preussler: ZVEDAVČEK Z VELIKIM KLOBUKOM – KAKO LEP DAN 
Berilo, stran 90, 91 
Kako bi rekel/rekla nekomu, ki bi resnično rad vse izvedel? Imena književnih oseb pogosto 
povedo, kakšne so te osebe in kaj počnejo. Kaj meniš, kakšen je Zvedavček? 

V deželi škratov, v Gozdu za sedmimi gorami, je živel škrat, ki so ga klicali Zvedavček z velikim 
klobukom.   
 
Dvakrat preberi odlomek v berilu.  
V zvezek napiši naslov in odlomek ilustriraj. 
Branje vpiši v bralni list. 
 

TJA Poglej risanko One Snowy Night, ki jo najdeš v spletni učilnici. V zvezek nariši svoj najljubši del 

risanke. Ob tem poslušaj angleške božične pesmice, ki jih najdeš v spletni učilnici. 

Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396 

 

MAT PONAVLJAMO 
V zvezek napiši naslov PONAVLJAMO. Preberi besedilno nalogo in jo reši. Račune in 
odgovore zapiši v zvezek.  
Tretješolci so izdelovali novoletne okraske in voščilnice. Pospravili so jih v pet škatel. Podatke 
poišči v preglednici in reši naloge. 
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1. Koliko je snežink in zvezdic skupaj? 
R:__________________________ 
O:__________________________ 

       
2. Koliko več je srčkov kot škratkov? 

R:__________________________ 
O:__________________________ 

 
3. Voščilnice bodo podarili starejšim osebam. Potrebujejo jih 80. Koliko jih morajo še 

narediti? 
R: __________________________ 
O:__________________________ 

 
 

  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396


 TOREK, 22. 12. 2020 

MAT PONAVLJAMO 

V zvezek napiši naslov PONAVLJAMO. Reši nalogi. 

 Janu je Miklavž prinesel 6 rdečih, 6 zelenih in 6 modrih kock. Na koliko načinov jih lahko 

razporedi na police? Nariši. 

 

 Jure se želi na silvestrovo obleči malo drugače.  Na voljo ima črne in modre  

hlače ter rdečo in zeleno majico. Na koliko načinov se lahko obleče? Nariši v zvezek. 

 

ŠPO PLES JINGLE BELLS 
Zapleši: https://www.youtube.com/watch?v=jBsBgkyYB68 
 

SLJ  ZIMSKA PRAVLJICA  
Ura bo potekala preko videokonference. 
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PRAZNOVANJA PO SVETU 
Izberi vsaj 5 držav in preberi zanimivosti o njihovih običajih. 
 
JAPONSKA 

Mnogi Japonci imajo za novoletno večerjo ajdove rezance s sojino omako. Verjamejo, če bodo 

jedli te dolge rezance, bodo imeli dolgo in srečno življenje. Takoj, ko ura odbije polnoč, se 

pričnejo na ves glas smejati. To pomeni, da bodo v novem letu srečni. 

ČEŠKA 

Na božični večer prižgejo svečke v orehovih lupinicah, ki jih postavijo v vodo.  Verjamejo, da če 

se lupinica prevrne, to v novem letu ne bo prineslo nič dobrega. 

ANGLIJA 

Nekateri ljudje v Angliji  praznujejo božič s sorodniki in prijatelji. Za kosilo pripravijo purana in 

božični puding. 

AVSTRALIJA 
V Avstraliji je Božiček oblečen  v kratke  hlače, saj je ob Božičkovem času v Avstraliji poletje in 
ne zima kot pri nas. Božička ne spremljajo jeleni, temveč lame. 
GRČIJA 
V Grčiji na novoletni dan spečejo kolač, v katerem se skriva zlat novec. Kdor ga najde, ima vse 
leto srečo. 
KITAJSKA 
Na novoletni dan ne sme nihče grdo govoriti. Če pa kdo grdo govori, pomeni, da v prihodnjem 
letu ne bo imel sreče. Na novoletni dan se morajo lepo vesti in biti lepo oblečeni. To pomeni, 
da se bodo lepo vedli in bodo lepo oblečeni vse  leto. 
Kitajci praznujejo novo leto ob polni luni v januarju ali februarju. Pripravijo dobro večerjo, kar 
pomeni, da bodo dobro jedli vse leto. 
NORVEŠKA 

Norvežani na novoletni dan pripravijo  rižev narastek. V rižev narastek skrijejo cel mandelj. 

Verjamejo, da bo imel srečo v novem letu tisti, ki bo dobil kos riževega narastka z mandljem. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBsBgkyYB68


 SREDA, 23. 12. 2020 
 

KULTURNI DAN: ZAJČKOVA HIŠICA 
 

Si že kdaj obiskal/a lutkovno gledališče? 
Danes si boš ogledal/a lutkovno predstavo Lutkovnega gledališča Ljubljana.  
Zajčkova hišica je zgodba o tem, kako se lahko vsak od nas kdaj znajde v stiski in brez strehe 
nad glavo ter o tem, kako lepo in pomembno je, da si takrat pomagamo.   
 
Na računalniku nastavi celozaslonski način, udobno se namesti in uživaj v predstavi. 
 
https://vimeo.com/269889449 

 

 
KVIZ – IŠČEMO RIME 
 

Poigraj se z rimami iz predstave in reši kviz. Kviz prejmeš po elektronski pošti. 
 
 

 

 

 

  

Anja Štefan 

ZAJČKOVA HIŠICA 

Lutkovna pravljica 
 

https://vimeo.com/269889449


 ČETRTEK, 24. 12. 2020 
 

DELNI KULTURNI DAN 
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, KONCERT 
 
KVIZ – PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA 
 
Posneto gradivo prejmeš po elektronski pošti. 
 
Če želiš, med prazniki prisluhni pravljicam za lahko noč. 
V SLG Celje so posneli pravljice, ki jih pripovedujejo igralci. Predvajali jih bodo med prazniki na 
FB: MED PRAZNIKI ZA LAHKO NOČ.   
 
Kako so nastale gosli  https://youtu.be/ykxvnTEuZrk 

  LUM 

in 

GUM 

UREJANJE DOMA 
Prijazno sodeluj s svojimi najbližjimi pri pripravah na praznike. 
Pomagaj pri pospravljanju, čiščenju in okrasitvi doma.  
Oblikuj zanimiv pogrinjek pri družinskem obroku. 
 
PÔJEMO, PÔJEMO 
Poj zimske pesmi, ki jih poznaš (Snežinke, Smrečica, Tri zale deklice, Siva kučma, Zima, Rasla 
je jelka …). 
 

Če želiš, prisluhni glasbenim namigom: 
 
Londonski simfonični orkester – božična klasika: 
https://www.youtube.com/watch?v=6SlwnNKsidw 
 

Božična instrumentalna glasba – harfa: 
https://www.youtube.com/watch?v=eQtlpvneNaM 
 
 
Želim ti prijetne, vesele in zdrave praznike v krogu najbližjih.                        Tvoja učiteljica 
 
 

 
 
 

 

https://youtu.be/ykxvnTEuZrk
https://www.youtube.com/watch?v=6SlwnNKsidw
https://www.youtube.com/watch?v=eQtlpvneNaM

