
DELOVNA NALOGA: 

 

NA AVTOBUSNI POSTAJI 

Lucija sedi na avtobusni postaji. Čaka na avtobus, ki jo bo odpeljal do sosednje 

vasi. Želi obiskati babico. Babica jo že nestrpno pričakuje. Lucija ima v torbi veliko 

jabolko in škatlo piškotov. Jabolko je zanjo, piškoti pa za babico. Lucija je sama 

spekla piškote. 

 

VPRAŠANJA: 

1. Kje sedi Lucija? 

2. Kdo jo pričakuje? 

3. Za koga so piškoti? 

4. Kam bo avtobus odpeljal Lucijo? 

5. Koga želi obiskati Lucija? 

6. Kdo je spekel piškote? 

7. Kaj ima Lucija v torbi? 

8. Za koga je jabolko? 

9. Kje živi njena babica? 

10.  V čem je Lucija shranila piškote? 

 

Preberi besedilo in odgovori na zastavljena vprašanja ustno. Primerno za 

1.razred. 

 

Metlika, 30. 3. 2020                                  RP Ljiljana Hudorovac 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKA LJUDSKA: PRAVLJICA O POVODNEM MOŽU 

Živel je deček ki se je zelo rad kopal. Tudi ko je nekega dne bilo hudo neurje se ni 

mogel zadržati doma in je pohitel k reki. Na bregu se je slekel, a voda je bila 

prevelika in ga je odnesla. Jokal je na vse pretege, da ga je slišal povodni mož. 

Povodni mož ni trpel, da bi živ človek prišel v njegovo kraljestvo, zato je vsakogar 

utopil. Vendar deček mu je bil zelo všeč. Sklenil je, da ga reši in odnese v svoje 

kraljestvo, na dnu reke. Položil ga je v stekleno sobo, in čakal da se zbudi… 

 

VPRAŠANJA: 

1. Kam je pohitel deček ko je bilo hudo neurje? 

2. Kaj je deček naredil na bregu? 

3. Kdo ga je slišal jokati? 

4. Koga ni trpel povodni mož? 

5. Kaj je povodni mož naredil z ljudmi ki jih ni maral? 

6. Kdo mu je bil všeč? 

7. Koga je povodni mož rešil? 

8. Kam je odnesel dečka? 

9. Kam je povodni mož položil dečka? 

10.  Na kaj je čakal povodni mož? 

 

Preberi besedilo in odgovori na zastavljena vprašanja ustno. Primerno za 1 

razred. 

 

Metlika, 30. 3. 2020                        RP Ljiljana Hudorovac 

 

 

 

 

 

 

 



HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA – kratka obnova 

Palčica je Andersenova pravljica, povzeta po ljudskih  motivih. Pripoveduje o 

ženski, ki si je zelo želela otroka, da je zanj šla prosit k čarovnici. Rekla je da bi 

bila zadovoljna celo z deklico, ki bi bila čisto majcena in zares jo je dobila. Palčica 

je bila tako drobcena, da je lahko veslala na krožniku, a tudi tako ljubka, da je 

postala všeč krastači, ki jo je ugrabila za nevesto svojemu sinu. S pomočjo ribic 

Palčici uspe pobegniti, a jo nato ugrabijo hrošči, ki se zgražajo nad njeno 

drugačnostjo in jo končno izpustijo. Palčica nekaj časa tava naokrog, dokler se 

pred zimo ne zateče pod zemljo, v mišji rov, kjer prezimi ob miši in občasnih 

obiskih bogatega molčečega soseda krta. Nekoč v enem izmed rovov najdejo tudi 

prezeblo lastovko, ki ji Palčica reši življenje. Lastovka ji z veseljem ponudi pomoč 

kasneje, ko se poletje spet nagiba v jesen in vse kaže da bo morala Palčica krta 

vzeti za moža. Namesto tega z lastovko pobegneta v tople kraje, kjer v rožnih 

cvetovih prebivajo majceni ljudje, podobni Palčici in med njimi končno najde 

svojega življenjskega sopotnika. 

 

VPRAŠANJA: 

1. Kdo je napisal pravljico Palčica? 

2. O čem pripoveduje pravljica? 

3. Kakšna je bil Palčica? 

4. Kdo je Palčico ugrabil? 

5. Kdo je palčici pomagal pobegniti? 

6. Kam se je Palčica zatekla pred zimo? 

7. Kdo je Palčici delal družbo celo zimo? 

8. Kje je Palčica našla lastovko? 

9. Kdo se je hotel poročiti s Palčico? 

10. Kam so Palčica in lastovka pobegnile? 

 

Preberi besedilo in odgovori na zastavljena vprašanja v zvezek. Primerno za 3.r. 

Metlika, 30. 3. 2020                                   RP Ljiljana Hudorovac 

 

 

 



VEVERICA – opis živali 

Kožuh veverice je lahko rjav, rdeč, siv ali črn. Trebuh je vedno bel. Poleti je dlaka 

kratka in po zgornji strani telesa rumeno – rjavkast ali črn. V septembru in 

oktobru se letni kožuh spremeni. Zimski kožuh ima debelejšo dlako, ki je tudi 

temnejša in bolj siva. Ušesni čopki so takrat daljši. Zraste v dolžino do 20 

centimetrov, prav tako njen rep. Ima razmeroma drobne kosti in košat rep. Pri 

plezanju in skakanju ga uporablja za ravnotežje. Ponoči veverici služi rep za 

pokrivalo in ohranjanje toplote telesa. Živi v raznih tipih gozdov, najbolj pogosto 

v iglastih. Dejavna je po dnevi. Ko se giblje po tleh ostaja v bližini dreves. Hrani 

se pretežno z rastlinsko hrano: sadje, semena, glive in zelišča. V primeru da nima 

dovolj hrane je tudi žuželke, majhne ptice in ptičja jajca. Hrano skladišči. Veverica 

je spolno zrela z 11 meseci. Razmnožuje se le, če ima dovolj hrane na razpolago. 

Pari se praviloma med decembrom, in v začetku julija. Samica je breja 38 dni. V 

enem letu ima lahko eno ali dve legli. V leglu je do 5 mladičev in so ob rojstvu 

goli. Prvih 12. tednov so v gnezdu, ker za nje skrbi mati. Ostaja v bližini gnezda in 

jih prihaja redno dojit. Pogosto se veverice nastanijo v opuščena gnezda žoln. 

Mladiči spregledajo po štirih tednih kajti ob rojstvu so slepi. 

 

VPRAŠANJA: 

1. Kje živijo veverice? 

2. Kdaj so veverice dejavne? 

3. S čim se prehranjujejo veverice? 

4. Kaj naredijo s hrano ki je ne morejo pojesti? 

5. Kdaj so veverice spolno zrele? 

6. Kdaj se parijo? 

7. Koliko legel imajo v enem letu? 

8. Koliko mladičev je v enem leglu? 

9. Kam se najpogosteje naselijo veverice? 

10. Koliko časa je samica breja 

 

Preberi besedilo in odgovori na zastavljena vprašanja v zvezek. Primerno za 3.r. 
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LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

Zgradba stoji v središču Ljubljane. Ima obliko mestne palače. Zunanjost krasi 

rumena fasada z belim okrasjem. Streha je prekrita z rdečimi strešniki. Sredi 

strehe se dviguje temnorjav stolpič z majhno uro. Na stolpu sta dve okni skozi 

kateri vsako polno uro pokuka Martin Krpan in njegova kobilica. V pritličju stavbe 

je sedem velikih in širokih polkrožnih oken. V njih so razstavljeni plakati, ki vabijo 

k ogledu lutkovnih predstav. V zgornjem nadstropju je pet polkrožnih oken. So 

velika in široka. Levo in desno od njih je pa dvoje majhnih oken. S sprednjih dveh 

visijo zastave. Pred zgradbo je parkirišče z vodnjakom, za njo se vzpenja grajski 

grič. V bližini sta Zmajski most in tržnica. Vhod v zgradbo je ob strani. Zgradba je 

že stara. V njej je nekoč bil gasilski dom, svoje prostore pa so tu imeli tudi 

reševalci in policisti. Danes so v njej našle dom lutke in je vsi poznamo kot 

Lutkovno gledališče Ljubljana. 

 

VPRAŠANJA: 

1. Kje stoji zgradba Lutkovnega gledališča Ljubljana? 

2. Kakšno obliko ima stavba gledališča? 

3. S čim je prekrita streha gledališča? 

4. Kaj vsako polno uro pokuka skozi okno na stolpu? 

5. Kaj je razstavljeno v oknih v pritličju stavbe? 

6. Koliko oken je v zgornjem nadstropju? 

7. Kaj visi   s sprednjih dveh oken v zgornjem nadstropju? 

8. Kje se nahaja vodnjak? 

9. Kaj je v bližini te stavbe? 

10. Kaj je nekoč bilo v tej stavbi? 

 

Preberi besedilo in odgovori na zastavljena vprašanja v zvezek. Primerno za 3.r. 
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