
Dragi tretješolci! ☺ 

Kako ste preživeli praznike?  Tokrat so bili drugačni od vseh do sedaj.  Letos jih niste 

izkoristil za obiske in izlete. Praznovali  ste jih vsak na svojem domu.  Z družino.  Skupaj.  Prav 

gotovo ste se imeli lepo.  Poznate Hribce? Tudi oni živijo sami.   

 

(Marjan Manček, Hribci) 

Šola doma 

Verjetno zdaj že pogrešate igro s sošolci, pa tudi pravi pouk v pravi šoli, ki je precej drugačna 

od te doma.  Kako vam gre učenje in pisanje domačih nalog? Prepričani sva, da čisto drugače 

kot Ariolu v spodnjem stripu.  Ariol je majhen moder oslič, star je 9 let. 

 



 

 

( Emmanuel Guilbert in Marc Boutavant) 

Tudi poredni in prebrisani Calvin, v spodnjem stripu, se rad izogiba šolskemu delu. Kaj bi mu 

ti svetoval, svetovala? Kaj bi mu povedal, povedala, da bi se raje lotil učenja?  Če imaš idejo, 

jo zapiši in nama pošlji svoje razmišljanje.  Ali pa svoj nasvet upodobi v stripu. 

 



(Calvin and Hobbes) 

Nariši svoj strip 

V podaljšanem bivanju ste radi risali.  Morda bodo današnji stripi vzpodbudili koga med 

vami, da se bo lotil ustvarjanja čisto svojega stripa.  Strip je nekaj med slikanico in risanko. 

Sestavlja ga zaporedje sličic, besedilo je  v oblačkih.  Nariši svoj strip. Lahko upodobiš svoj 

nasvet Calvinu za lažje učenje.  Lahko narišeš, kaj delaš doma, kako preživljaš čas, v stripu 

pozdravi sošolce, ki jih že dolgo nisi videl ali pa se spomni nekaj čisto svojega. Prosi starše, da 

tvoje risbe poslikajo s telefonom  in jih nama pošljejo na ursa.erjavec@guest.arnes.si ali 

anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si 

mailto:ursa.erjavec@guest.arnes.si
mailto:anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si


 

(Dav Pilkey, Pasji mož) 

 

Zelo bova veseli vseh vaših izdelkov in najboljše bomo objavili na naši spletni strani. 

 

Za tiste, ki raje rešujete uganke, kot rišete,  pa dve nalogi iz ustvarjalne logike. 

Ustvarjalna logika 



Kateri lik nadaljuje zaporedje? 

Dobro si oglej zaporedje likov nad pikčasto črto. Kako si sledita modra in oranžna palčka?  

Izmed likov pod črto, ki so označeni s črkami, izberi tistega, ki nadaljuje zaporedje.  Obrazloži 

svojo izbiro. 

 

 

V naslednj uganki ugotovi, kateri valj nadaljuje zaporedje. Obrazloži. 



 

Rešitev najdeš na dnu strani. 

 

Ples  

Po možgaski telovadbi  še sprostitev ob plesu. Imenuje se »baby shark dance« ali ples 

mladička morskega psa. Oglej si video na spodnji povezavi in zelo natančno posnemaj deklico 

in dečka pri plesu.  Zraven si lahko poješ in ponoviš še poimenovanja družinskih članov  v 

angleščini.  

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

Ročne spretnosti – zajčki 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


Za konec pa še čisto preprosti a zabavni zajčki. Za izdelavo potrebuješ list papirja, svinčnik in 

ravnilo, škarje, lepilo. Naj vam bodo v zabavo in veselje v odmorih med učenjem. 

https://www.youtube.com/watch?v=NB6NW868CqU&t=1s  

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

https://www.youtube.com/watch?v=sMg1zcvUaNI 

 

Lepo vas pozdravljava in vam sporočava, da vas pogrešava učiteljici Anita in Urša. 

(Rešitvi logičnih ugank: slika 135, zaporedje nadaljuje lik C; slika 136, zaporedje nadaljuje lik D.) 
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