
 

 

DRAGI UČENCI IN UČENKE 2. B! 

 

ŠE ENKRAT HVALA VSEM VAM, 

KI STE SE ODZVALI  

IN MI LEPE SLIKICE POSLALI, 

NEKATERI CELO VIDEO POSNETKE. 

Uaaau, NEŽA, IZA, hvala in  

BRAVO!! 

 

ZATO DANES DVOJNA NAGRADA 

ALI PA BOLJE REČENO »KRATKOČASNI 

NALOGI«! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SE ŠE SPOMNITE NAŠE IGRE, KO SMO ČAKALI 

NA ATLETIKO?  SEDELI SMO V KROGU, NA 

BLAZINICAH IN SE ŠLI …. 

 

JAAAA, SPET BESEDNO IGRO! 

 

Starši, se opravičujem, to je poklicna deformacija,  

profesorica slovenščine brez besed je kot  

»riba na suhem«.  

 

PA ZAČNIMO, učenci, in ŠE STARŠE NAUČIMO 

 

 

1. USEDEMO SE V KROG IN NASTAVIMO 

ČASOVNIK na telefonu na približno 2 minuti. 

(VEČ VAS BO, BOLJ BO ZABAVNO IN HRATI ZAHTEVNO.) 

2. IZBERETE POLJUBNO KATERGORIJO (Npr. 

IMENA, ŽIVALI, RASTLINE, PREDMETI, HRANA 

…), KI SE ZAČNEJO NA DOLOČENO ČRKO! (npr. 

A in še 24 možnih izbir;) 

 



 

 

3. VSAK SE MORA SPOMNITI npr. IME, KI SE 

ZAČNE NA ČRKO A, ko čas poteče in alarm zazvoni, 

je tisti, ki je povedal zadnjo besedo, IZPADEL. 

4. NAMEN IGRE JE, DA STE HITRI IN 

IZNAJDLJIVI, KER SE BESEDE NE SMEJO 

PONAVLJATI 

Primer: Armin, Ana, Anton, Angelika, Anže, Andrej … 

Možnosti je VELIKO  

 

5. ČE ŽELITE IGRO ŠE BOLJ »ZAČINITI« IN 

STOPNJEVATI PO ZAHTEVNOSTI, lahko določite, 

da se vsaka naslednja beseda MORA začeti na ČRKO 

predhodne besede.  

ZAPLETENO, VENDAR MI SMO ŽE POSKUSILI 

Primer: kategorija IMENA- začnemo s črko A NPR. 

Anže---- novo ime se mora začeti na e---Ervin---- novo 

ime se začne na N--- NAL …. 

 

 

IN ŠE BONUS NALOGA, ker ste tako pridni 

 

 

 

 

 



 

UGANKE za širjenje besedišča 

 NA ČRKO A NA ČRKO B NA ČRKO C 

 
Petindvajset jih koraka, 
a drugačne je prav vsaka, 
kdor dodobra jih spozna, 
je med knjigami doma.                
 
Ko grlo peče in boli 
in noče sprejeti nobene jedi, 
to ni nobena zabava - 
to je A _ _ _ _ A prava.              
 
Na strehi prste v zrak izteza 
in slike v skrinjo nam 
prestreza.        
 
Junak je, kot jih še  v pravljici 
ni, 
saj je skafander njegova 
obleka. 
V njem velik korak za 
človeštvo stori 
in majhen korak za 
človeka.          
 
Nevidni očem miroljubno držijo 
v svojih rokah naš planet. 
A v bombi se včasih razbesnijo, 
da se od njih strese 
svet.                  
 
 
Ptica srebrna para sinjino, 
bela nit šiva rano v 
daljino.                  
 
Udoben sedež, 
zaprta vrata 
pa vendar 
mimo tebe beži trata.                  
 
Veliko vozilo 
in mnogo ljudi, 
tu nekaj jih vzame, 
tam nekaj pusti.                
 
Junak je, kot jih še  v pravljici 
ni, 
saj je skafander njegova 
obleka. 
V njem velik korak za 
človeštvo stori 
in majhen korak za 
človeka.          
 
Nevidni očem miroljubno držijo 
v svojih rokah naš planet. 
A v bombi se včasih razbesnijo, 
da se od njih strese 
svet.                  

Je tanek, iz gume 
in veliko zraka. 
Samo, če je privezan, 
te počaka.                              
 

Svoj domek ima 
v jajčni lupini. 
Šele na vročini 
pokaže v svoji se belini.        
 
Da jo bo držal, pravi vsak, 
a marsikoga zmoti vrag, 
kdor jo drži, je poštenjak 
kdor jo prelomi, ni 
možak.            
 
Droben pas, 
velik glas 
čez vso vas.                      
 

Perja kar za sto gosi, 
glej, v trebuhu mi leži, 
glavo name položiš, 
se pokriješ, že zaspiš.              
 

Plačilo pobere, 
v seštevku ne laže 

in nam ob račun, 
še jezik pokaže.                  
 
Bled je, 
pa vendar ni bled.              
 

Če s tolkalci nanj igram,  
se zasliši: bambrbam.              
 

Ptič strahoten je brez perja, 
od ljudi življenja terja; 

kadar s tal zleti v nebesa, 
 smrtonosna jajca 
stresa.              
 
Tri črke ima 
in v banki velja; 
kdor dvakrat ga vzame, 
se z njim posladka.                  
 

V gozdu majhna so drevesa, 
večja niso, kot je resa. 
In na njih je sladek sad, 
zoblje rad ga star in mlad.        
 

Bela nožica, 
zelena devica, 
glavo je sklonila, 
lase razpustila.                    
 

Veliko lukenj, in en ročaj, 
pri njem tak je običaj, 
da skozi vodo on spusti, 
drugo pa vse zadrži.          

 

Že od davno so 
po svojem razpeljane  
krog in krog; 
človek sam 
jih ne prehodi vse 
življenje s parom nog.        
 

Posebna hiša iz blaga, 
v njej klovn je doma. 
Če prost si in želiš zabavo 
v njej si ogledaš noro 

predstavo.        
 

Okrogel in puhast 
veliko dlačic ima. 
Z njim se lepša 
kapica.                              
 

Prijazna gospa 
rada rože ima.  
V šopke jih veže 
ti z njimi postreže.            

 

P. S. Če ne poznate odgovora, mi . 


