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Pozdravljen!/Pozdravljena!
Kako se preživel včerajšnji Eko dan? Je bilo zabavno? Si ustvaril/ustvarila kaj zanimivega? Med
vsemi možnostmi, ki si jih imel/imela na razpolago, ne dvomim, da si našel/našla nekaj takšnega,
kar je bilo tebi pisano ravno na kožo.
Pa poglejva, kako daleč si prišel/prišla danes. Lahko že kaj odkljukaš? Mogoče kakšno šolsko
obveznost? Si uspel/uspela opraviti vse? Če še nisi, se potrudi, da čim več narediš danes.
Zagotovo ne želiš, da ti bo kaj ostalo za med počitnicami, kajne?
Si se danes že kaj razgibal/razgibala? Ker je lep sončen dan, ti predlagam, da ga
preživiš zunaj, na svežem zraku. Vzami kolo, lahko tudi skiro (če ga imaš), in
naredi nekaj krogov po domačem okolišu. Seveda ne pozabi na svojo varnost.
Na cesti namreč nisi sam.
Pa si že pri današnji nalogi.
Za danes sem ti pripravila nekaj UGANK.
Uganke najdeš spodaj, na zadnji strani tega dokumenta.
Kako dober/dobra si v ugibanju? Skušaj ugotoviti, kaj posamezna uganka predstavlja.
Nekatere so lažje, spet druge težje. Mogoče katero izmed njih zastaviš tudi svojim
staršem, bratcem in sestricam?
Pripela sem ti tudi rešitve, da ne bo prehudo.
Ob koncu te čaka še ena uganka, ampak pazi. Ta je REEEEES težka. In ne, to pa poskusi
ugotoviti sam/sama. Rešitev ti povem jutri.
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Pa da malo preverim, saj že dolgo nisem. Kdo je danes pripravil
in pospravil mizo pred in po obedu? Kaj pa pomivanje in
brisanje posode? Komu je pripadlo to delo? Si se
spomnil/spomnila in priskočil/priskočila na pomoč? Kako ti
gredo pa ostala hišna opravila?
Pa sva ponovno pri koncu. To je za danes vse. Lep preostanek dneva ti želim.
Do jutri …
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UGANKE
1. Čeprav sploh ni riba, ta velikan
si za svoj dom je izbral ocean,
ker takšna mogočna in težka postava
se lažje kot s hojo premika, če plava.

2. Ta pastirček lahkokril,
krav ne pase, ne kobil,
a na paši nad povirjem
rad pridruži se pastirjem.
(KAČJI PASTIR)

(KIT)

4. Ploščice bele
in črne ima.
Na treh nogah stoji
in nanj umetnik igra.

3. V temni dvorani se zgodba odvija,
ki le na belem platnu živi.
Nanj je pripeta kot čarovnija
z žarkom iz tisoč in ene noči.
(KINODVORANA)

5. Liste ima, čeprav ni drevo,
ki bi v njem gnezdile ptice.
Zato pa tam stran za stranjo
gnezdijo črke, zložene v vrstice.

(KLAVIR)

6. Mnogokraka
z nočnega neba binglja,
peterokraka
giblje se po dnu morja.
(KNJIGA)

7. Po kačje se zvija,
leti kot puščica
na tire priklenjena hrbtenica
po voznem redu brzi
v razne kraje,
kjer varno odlaga ljudi na postaje.

(ZVEZDA)

8. Potuje prek sveta,
žarečo, zlato grivo ima,
iz zemlje vabi v brst kali,
jutranja zarja je njegova hči.
(SONCE)
(VLAK)

9. Kolesc res nima ta voziček,
ne vleče konj ga ne voliček,
samo navzdol gre, nikdar v breg,
nanj sedeš, ko zapade sneg.

10. Sredi polja dedek stal,
z mehko kučmo se bahal,
pa je vetrič pripihljal,
dedku kučmo razcefral.
(SANI)
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11. Čudne reči se godijo:
rdečenosi kočijaž,
ki gotovo ga poznaš,
brez konjiča
in brez biča,
brez koles,
a prav zares,
vozi nam kočijo.

12. Oblečen v črn frak
in srajčko snežno belo
gre kot visok gospod
čez zmrznjeno deželo.
(PINGVIN)

(PURAN)

13. Če sem brez sadu jeseni,
zame nihče se ne zmeni,
ko pa sadja poln stojim,
v rebra kamenja dobim.

14. Črno je oblekel suknjo
muzikant pred svojo luknjo.
S kljunčkom ne, le s krili poje,
v soncu svira jo po svoje.
(OREH)

(MURN)

15. Gospod in gospa Novak imata dva otroka. Če sta pravilni natanko dve izmed spodnjih
izjav, ugotovi njuni imeni ter imeni njune hčerke in sina.
•
•
•
•

Tadej in Nina sta krvna sorodnika.
Miha je starejši od Tadeja.
Ajda je mlajša od Miha.
Ajda je starejša od Nine.
KDO JE KDO?
Miha
Tadej
Ajda
Nina

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

mama
hčerka
sin
oče

