
TOREK, 12. 1. 2021 

 

SLOVENŠČINA (2 uri) 

ZEBE, ZEBE, ZEBE  (Anja Štefan) 

1. Naloga: Pogovor 

Poznaš kakšno pesmico o zimi? Zapoj jo. 

Kaj misliš, da delajo živali pozimi? 

Misliš, da jih kaj zebe? 

O premraženi živalci govori tudi pesnica Anja Štefan. Poslušajte pesem z naslovom 

ZEBE, ZEBE, ZEBE 

 

2. Naloga: Poslušanje pesmi 

Nekdo naj ti prebere pesmico, ti pa dobro poslušaj!        
                                    
 

ANJA ŠTEFAN: ZEBE, ZEBE, ZEBE                          
 

ZEBE, ZEBE, ZEBE,                                 

ZEBE DO KOSTI, 

ZIMA, ZIMA, ZIMA, 

ZIMA ME LOVI, 

VSE JE BELO BELO, 

LE MOJ NOS RDEČ, 

UHLJEV PA ŽE DOLGO 

SPLOH NE ČUTIM VEČ. 

 

PRIDI ZLATO SONCE, 

TAČKE MI OGREJ! 

GLEJ, KAKO SO MRZLE, 

NOČEJO NAPREJ. 

PRIDI, TOPLI VETER, 

NESI ME V POMLAD, 

SONCE, SONCE, SONCE - 

SONČECE BI RAD. 



3. Naloga: Pogovor o pesmici 

  

Ali vam je bila pesem všeč? 
Kakšna je pesem? Je vesela, razposajena, žalostna, tiha? 
 
Starši naj ti pesem še enkrat preberejo, ti pa pozorno poslušaj, katere besede se 
ponavljajo. Naštej jih! 
 
4. Naloga: Asociacije 

Povej staršem čim več besed, ki ti pridejo na misel ob besedi zima. 

 

5. Naloga: Deklamacijo se nauči na pamet 

 

POMEMBNO !!! 

Pesmico Zebe, zebe, zebe, se nauči na pamet do torka 19. 1. 2021. Takrat jo 

boš povedal učiteljicam, seveda, če bomo prišli v šolo. Drugače pa te bodo starši 

posneli in nam poslali posnetek. 

Za deklamacijo boš dobil tudi OCENO, zato je zelo pomembno, da dobimo učiteljice 

posnetek tvoje deklamacije NAJKASNEJE v torek 19. 1. 2021 do 20. ure. V 

nasprotnem primeru bomo učiteljice smatrale, da deklamacije ne znaš in temu 

primerno boš dobil tudi oceno.  

PAZI, DA NE ZAMUDIŠ !!! 

 

NAVODILA ZA DEKLAMACIJO 

DEKLAMIRAJ: 

- NA PAMET (TAKO KOT JE PESMICA ZAPISANA) 

- GLASNO, TEKOČE, RAZLOČNO, 

- MED NASTOPOM GLEJ POSLUŠALCE (PROTI KAMERI), 

- SVOJ GOVOR PRILAGODI VSEBINI PESMI (UPOŠTEVAJ LOČILA), 

- DEKLAMIRAJ JO DOŽIVETO 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

OBLIKOVANJE IZ PAPIRJA - LUTKA 

Pri slovenščini si spoznal zajčka, ki si ga lahko narediš tudi sam. Pomagal ti bo, da se 

boš pesmico lažje naučil. Veselo na delo. 

Potrebuješ: papir A4, tanjši karton, lepilni trak, škarje, barvice, paličica za ražnjiče, 

(lepilo), 

1. V prilogi poglej nekaj primerov zajčka in zberi enega, ki ti je najbolj všeč. 

Preriši ga z navadnim svinčnikom na bel papir in črte prevleci s črnim 

flumastrom. Lahko ga narišeš čisto po svoje! 

2. Zdaj zajčka prilepi na karton, da bo bolj trden. 

3. Izreži ga skupaj s kartonom, natančno po črti. 

4. Pobarvaj ga v sivo, rjavo ali pusti belega. 

 

Vsak zajček je malo drugačen.  

Zajčke lahko narediš kot palično lutko. 

Zdaj se bosta skupaj naučila pesmico »Zebe, zebe, zebe…« 

 

PRILOGA 

 

 

http://print.krokotak.com/p?x=904394054ed742368c38e4f48c49ad97


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLEŠČINA 

Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni predmet angleščina, kliknite na spodnjo 

povezavo, kjer boste dobili naloge za ta predmet. 

 

Povezava: http://anjadobiobisketja.weebly.com/  

 

Če pa imate kakršnokoli vprašanje za učiteljico Anjo, jo lahko kontaktirate na sledeči 

e-naslov: anjadobiobiske@gmail.com  

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/
mailto:anjadobiobiske@gmail.com

