
Spoštovana mentorica, spoštovani mentor!

Tukaj je 14. april 2017 in z njim CICIVESELOŠOLSKI DAN.
Že triindvajseti po vrsti!

Zahvaljujemo se vsem mentoricam in mentorjem, učiteljicam in učiteljem, 
ki ste vse leto skupaj z otroki obiskovali Cici Veselo šolo in danes z njimi 
rešujete igrive ciciveselošolske naloge.

Vaša vloga je nenadomestljiva.
Hvala vsem, posebej pa tistim, ki ste že dolga leta predano z nami.

Tudi letos bo vsak sodelujoči otrok dobil še pismo za starše z igrivo 
»domačo nalogo« za reševanje doma. Prosimo vas, da otrokom to pismo 
razdelite.

Naj vam bo tudi letošnji ciciveselošolski dan prijeten in zabaven,  
obogaten z igro in sodelovanjem. 

Prisrčen pozdrav iz uredništva!

V Ljubljani, aprila 2017

Slavica Remškar
odgovorna urednica



CICI VESELA ŠOLA 2016/2017
Uredništvo revij Ciciban in Cicido, 1536 Ljubljana
Kontaktni osebi: Brigita Oven (01) 241 32 20, Slavica Remškar (01) 241 32 16

KAKO REŠUJEMO VPRAŠALNIKE?

Ciciveselošolski dan bo po vsej Sloveniji v petek, 
14. aprila 2017. Uro in prostore določite sami. 
Priloženi vprašalniki so pripravljeni za vsako 
starostno stopnjo posebej. Otroci rešitve vpišejo, 
obkrožijo, prečrtajo, narišejo ali dopolnijo glede 
na navodila pred vsako nalogo. Smejo pomagati 
drug drugemu, toda pri tem naj ne bodo moteči. 
Če vidimo, da je katera izmed nalog prezahtevna, 
jo rešujmo vsi skupaj. Tudi pisna navodila preberite 
glasno.

Predvideni čas reševanja je 30 minut. Če je treba, 
lahko čas tudi podaljšate.

Pri preverjanju rešitev nalog si pomagajte  
z rešitvami, ki so napisane na tem listu, lahko pa 
upoštevate tudi rešitve, ki niso bile predvidene.

Vsak otrok dobi za sodelovanje Cici pohvalo. 
Pohvalo izpolnite skupaj z otrokom in jo podpišite.

REŠITVE NALOG

vrtec 

1.  Pobarvamo oblak. 

2.  Prečrtamo kužka in zajca.

3.  *

4.  *

5.  Šampon na polički, znak na ploščicah, barva zobne 
krtačke.

6.  Pujsek gre po paket, piščanček po pismo.

7.  S sliko povežemo lisico, medveda in borovnice.

8.  Obkrožimo računalnik.

1. razred 

1.  *

2.  *

3.  Patrik ima 10 evrov, Neža 8 evrov in Blaž 5 evrov. 
Prečrtamo Patrika.

4.  Obkrožimo 112.

5.  Slikarko povežemo s paleto, kiparja z dletom, plesalko  
s copati, pevca s kitaro. Obkrožimo slikarko in kiparja.

6.  Dorišemo 4 mobilne telefone.

7.  AE, BC, DG, ČF. Z modro obkrožimo fotografiji A in E.

2. razred 

1.  *

2.  Prvi znak je za vnetljivo snov, drugi za prepoved skakanja 
v vodo, tretji za reševalca iz vode, četrti za prepoved 
vstopa živalim.

3.  NE. Račun: 11 + 11 = 22; DA. Račun: 11 + 9 = 20; 9 EUR. 
Račun: 20 – 11 = 9.

4.  Kipar, plesalka, glasbenik. Obkrožimo kiparja. 

5.  , .

6.  Zima, poletje, jesen, pomlad.

7.  

8.  Obkrožil/a sem 7 besed računalnik

3. razred

1.  Ob potresu.

2.  Oprosti, nisem te nalašč porinil! A se gremo gumitvist? 
Se lahko igram s tabo? NE.

3.  Ana: Se dobiva danes? Maša: Pojdiva v kino.

4.  Maj ima 17 evrov in 10 centov. Zala ima 12 evrov.  
Bojan ima 40 evrov. NE, DA, NE, DA. 

5.  Pomlad: Drevo je zacvetelo. Poletje: Ko je najbolj vroče, 
je pod drevesom prijetna senca. Jesen: Listi dreves so 
zažareli v barvah. Zima: Na listavcih ni več listov.

6.  Obkrožimo sovo.

7.  Na sliki je galerija. Napisi ne vabijo v kinodvorano.

8.  Bravo, dobro rešuješ!

4. razred 

1.  *

2.  Te besede so poljub, občutki, govor in kretnje.

3.  Hrast, smreka, kostanj. Kostanj, želod, storž.

4.  

5.  Čopič stane 2 evra, škarje 5 evrov, svinčnik 1 evro,  
paleta 4 evre.

6.  David se fantov boji. Vendar nihče nima pravice, da 
ustrahuje druge. Zabavno je, če se igramo vsi skupaj.

7.  Fotograf, restavratorka, kustos.

8.  Bravo, dobro rešuješ!
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