
ČETRTEK, 14. 5. 2020 

Danes te čaka še zadnji kulturni dan, ki ga boš izvedel/izvedla doma.  

Udobno se namesti, pripravi računalnik/tablico (lahko tudi kakšen zdrav prigrizek) in klikni na 

spodnjo povezavo:  

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video 

Na zgornji spletni strani poišči predstavo z naslovom OSTRŽEK.  

Pozorno si jo oglej, saj te po ogledu čaka še nekaj nalog.  

Želim ti prijeten ogled predstave   

 

 

 

Razmisli … 

Kakšna je bila predstava? 

Si si kaj podobnega že ogledal/a? 

Kje si navadno lahko ogledamo takšne predstave? 

 

 

 

V zvezek za SPO zapiši:  

Vaja 

Ostržek 

Carlo Collodi 

 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video


Spodaj imaš zapisanih več različnih nalog. Izberi si 2 ali 3 od njih in jih reši v zvezek za SLJ.  

1. NALOGA: Na sredino lista na veliko nariši Ostržka. Razmisli o tem, kako izgleda. Okrog 

narisanega Ostržka pa zapiši vsaj 10 njegovih značilnosti. Te značilnosti razporedi po 

celem listu, okrog in okrog.  

 

2. NALOGA: Postavi se v vlogo glavnega junaka - Ostržka. Zapiši odlomek iz njegovega 

dnevnika. Ta odlomek naj bo dolg približno eno stran v zvezku.  

 

 

3. NALOGA: Ilustriraj najljubši dogodek. Pod ali nad ilustracijo zapiši, kaj točno si 

narisal/a. 

 

4. NALOGA: Izberi eno Ostržkovo dogodivščino, ki ti je bila najbolj všeč in jo natančno 

opiši. Opis dogodivščine naj bo dolg približno eno stran v zvezku.  

 

 

5. NALOGA: Zapiši 5 lastnosti, ki so ti pri Ostržku všeč in 5 lastnosti, ki ti pri Ostržku niso 

všeč. Za vsako izbrano lastnost tudi utemelji, zakaj tako misliš.  

 

6. NALOGA: Ilustriraj konec zgodbe. Ilustracija naj bo narisana čez celo stran v zvezku. 

Potrudi se tudi pri podrobnostih.  

 

7. NALOGA: Zapiši svojo zgodbo o Ostržku. Ta naj ne bo takšen kot je Ostržek v ogledani 

predstavi, ampak naj bo popolnoma drugačen. Kakšen je, si izmisli sam. Ker je tvoj 

Ostržek drugačen od tistega v predstavi, bo tudi njegova zgodba drugačna. Zapiši jo. 

Zgodba naj bo dolga približno eno stran v zvezku.  

 

8. NALOGA: Zapiši, kaj si se naučil/a iz zgodbe o Ostržku. Tvoj zapis naj obsega vsaj 5 

povedi.  

 

 

 

 


