
6. razred 

NAVODILA ZA DELO 

SLOVENŠČINA IN SOCIALNO UČENJE 

Preberi besedilo, ki ga je napisala Ela Peroci in odgovori na vprašanja. 

Zemlja in strehe hiš na zemlji so bile pokrite s snegom. Shojene poti med hišami in ceste, ki 
so držale od vasi do vasi, so bile obrobljene z ledenimi lesketajočimi se kristalčki. Okenca v 
hišah so bila trdno zaprta, iz dimnikov pa so poplesovali k mrzlemu nebu beli, debeli 
kolobarji dima. Tu pa tam je kdo šel iz hiše v drugo hišo in mu je sneg zaškripal pod nogami, 
sicer pa je bil povsod mir. Pa bi šel kdo od hiše do hiše in pogledal skozi okno ali vrata. Oj, 
kako se vrtijo gospodinje okoli ognjišča. V vsaki hiši cvrejo pustne krofe. Zvečer bo veselje, 
ples in raj, veliko jedače in pijače. Prišle bodo pustne šeme. Otrokom, ki sede po kotih, žarijo 
lica in oči. Okrogli, rumeni krofi vabijo in otroci jih jemljejo enega po enega iz sklede, 
oblizujejo se in se z mastnimi rokami gladijo po trebuščku. Otrok pa je v vsaki hiši veliko in 
skleda s krofi se prazni. Gospodinja se je obrnila. »Ojej!« je zavpila. »Saj niste otroci! Vrabci, 
srake, piščanci, tatovi ptičji ste! Vse ste pozobali!« Otroci so zavreščali, eni so začivkali, drugi 
zakrakali, tretji zakikirikali. Zrasli so jim kljuni in rože na glavi, namesto rok so dobili 
perutnice in odkrilili so skozi vrata na cesto. Prišli so iz vseh hiš in se razpršili po vasi. Kdor 
jih je videl, se jih je razveselil in rekel: »Kako prisrčne so te male pustne šeme!« 

 

1. Kateri letni čas in kateri praznik sta opisana v odlomku? 
2. Kakšna zima je bila v vasi? 
3. Kaj pečejo gospodinje? 
4. Zakaj so otrokom rekli, da so ptiči? 
5. Kaj meniš, ali so se otroci zares spremenili v ptiče? 
 

Iz besedila izpiši 3 velelne povedi. 

 

 


