
SLOVENŠČINA, petek, 10. 4. 2020: ASTRID LINDGREN: PIKA 
NOGAVIČKA 

 

1. Klikni na povezavo in uživaj v poslušanju: 
https://www.youtube.com/watch?v=6wlS2BdPoFk 

 

2. Danes se boš ponovno družil s Piko Nogavičko. 

 

3. Preberi odlomek o Piki Nogavički in njenem doživetju na peščeni plaži 
otoka Kurekuredut. 

 

4. Ustno odgovori na vprašanja o odlomku. Lahko odgovoriš na vsa ali 
pa samo na tista, ki so napisana z velikimi tiskanimi črkami: 

 KDO VSE JE BIL NA BELEM PESKU?  

 Kaj so tam počeli? 

 KDO JE MOMO?  

 KAJ JE SPRAŠEVAL PIKO?  

 Ali on hodi v šolo?  

 V KATEREM JEZIKU JE GOVORILA PIKA?  

 Kaj je materinščina in kaj kurekuredutščina? 

 KAKO SI PIKA PREDSTAVLJA OTROKE, KI HODIJO V ŠOLO, 
KDAJ SO NAJBOLJ ŽALOSTNI? 

 Ali tudi tebe žalosti, ko se začnejo počitnice? Kaj misliš, zakaj je 
Pika mislila, da je tako? 

 ALI PIKA VEDNO GOVORI RESNICO? KAJ JE V TEM 
ODLOMKU POVEDALA TAKEGA, DA NE DRŽI?  

 KAKO JE S PIKINO POŠTEVANKO? ALI JO ZNA?  

 Kako Pika utemelji napačni rezultat za račun 7•7? 

 JE MOMO RAZUMEL, KAJ JE POŠTEKANKA?  

 BI MU TI ZAL RAZLOŽITI, KAJ JE TO? 

 ALI JE MOŽNO, DA TAM, KJER PODNEBJE IN DOBRA ZEMLJA 
OMOGOČATA DOBRE PRIDELKE, TUDI POŠTEVANKA DAJE 
VIŠJE REZULTATE? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wlS2BdPoFk


5. Preberi spodnje besedilo in ga s pisanimi črkami prepiši v zvezek. 
Določi tudi naslov besedila in ga zapiši. Besedilo prepiši do prve črtkane 
črte. Če želiš, lahko celotnega. Pri prepisu bodi natančen. 

______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________  

(prepis) 
 

Tomaž in Anica sta bila na obisku pri Piki. Vedno so počeli kaj 

zanimivega. Tisti dan je Pika našla škatlico. V njej so bile 

tabletke. Vedela je, da so to tabletke, ki imajo čudežno moč. 

Preprečijo ti, da bi postal velik. Otroci so posedli po tleh. Odločili 

so se, da ne želijo postati veliki. Pojedli so vsak po eno tabletko. 

Držali so se za roke in izgovarjali čarobne besede. Upali so, da 

čarobna moč v tabletkah še vedno deluje, čeprav so bile že 

malo stare.  

 Tomaž se je spomnil, da z Anico ne smeta ostati predlogo. 

Mamo morata ubogati, sicer ne bosta smela več prihajati k Piki. 

Odšla sta domov. Pika ju je pospremila do vhodnih vrat. 

Poslovili so se. Obljubili so si, da se naslednji dan spet vidijo. 

 Tomaž in Anica sta si v kopalnici umivala zobe. Tomaža je 

malo skrbelo, da tabletke niso čisto prave.  Anica je pogledala 

skozi okno. Videla je naravnost v Pikino kuhinjo. Pika je sedal 

pri mizi.  Zdela se ji je zelo osamljena.  

 
  


