
Navodila za petek, 20.3.2020: 
 
SLJ: Zgodba o Ferdinandu 
Danes si boš prebral kratko zgodbo o bikcu z imenom Ferdinand. To ni bil čisto običajen 
bikec, saj je najraje duhal cvetlice, kot pa da bi se bojeval z matadorji. Kaj se je z bikcem 
dogajalo, boš izvedel v zgodbi spodaj. 

Prvič jo preberi glasno, drugič jo nekomu (mami/očetu/bratu/sestrici/najljubši igrači) 
preberi doživeto tako, da upoštevaš svojo intonacijo (Ko je vejica-gre glas malo navzgor; 
ko je pika-gre glas navzdol). 

ZGODBA O FERDINANDU - povzetek 

V Španiji je nekoč živel bikec, ki mu je bilo ime Ferdinand. Vsi drugi bikci, med katerimi je 
živel, so tekali in skakali in se trkali z glavami, Ferdinand pa ne. Ta je rad sedel čisto pri 
miru in duhal cvetlice. Nekega dne je prišlo petero mož s prav smešnimi klobuki izbirat 
največjega, najhitrejšega in najbolj divjega bika, da bi se bojeval pri bikoborbah v Madridu. 
Vsi drugi biki so se podili naokrog, se trkali, skakali, tako da bi možje mislili, da so zelo 
močni in divji in bi jih izbrali. Ferdinandu pa ni bilo mar, zato se je napotil k plutovcu, da 
bi se usedel. Ferdinand pa je pomotoma sedel na čmrlja, ki ga je tako močno pičil, da je 
bik puhnil, planil k višku in topotal po zemlji, kakor da je ponorel. Možje so ga uzrli in 
zavpili od veselja. To je bil največji in najbolj divji bik med vsemi, ravno pravšnji za 
bikoborbo! A kaj ko se ubogi Ferdinand v Madridu v areni ni zmenil za puščičarje, pikadorja 
in celo matadorja, najponosnejšega med njimi, ki bi moral Ferdinanda v boju ubiti. 
Ferdinand je samo stekel na sredo arene, zagledal cvetove v laseh vseh zalih žen, sedel 
na tla in duhal, duhal… Vsi puščičarji so bili jezni, pikadorji so bili še bolj jezni in matador 
je bil tako jezen, da se je jokal, ker se ni mogel postavljati z ogrinjalom in mečem. 
Ferdinanda so morali odpeljati domov, na travnik, tja pod stari plutovec, kjer je v miru 
lahko vonjal svoje cvetlice in bil srečen. 
 
Kako prisrčen bikec…  
 
V BERILU na strani 88, je tudi odlomek in ilustracija. Kako velik bik in kako nežen. 
 
Na spletu si lahko ogledaš skoraj 100 let staro risanko. 

https://www.youtube.com/watch?v=UN62cxSs5Q8 
So pa pred nekaj leti naredili tudi novo risanko. Nekaj odlomkov je na spletu. 
 
Danes ali čez vikend pa ti vsekakor priporočam, da se tudi ti odpraviš v naravo z družino 
na sprehod in tudi ti poduhaš kakšno lepo cvetlico, ki jo srečaš na poti. 

 
LUM: VRSTE LINIJ (ČRT) – RISBA ŽIVAL 
 
Risanje s trsko po pesku ali s kredo po asfaltu, lahko pa tudi s svinčnikom po listu. 
Najprej v mislih ponovi, katere linije – črte poznaš in jih riši s prstom po zraku (linije – črte so 
različne: ravne, krive, lomljene, kratke, dolge, vodoravne, navpične, poševne…). Razmišljanje ti 
bo pomagalo, da boš lažje opravil-a likovno nalogo. 
Danes boš risal-a poljubno žival, lahko pa se odločiš, kako.                                     
Če greš na sprehod, poišči trsko in nariši žival po pesku iz različnih črt. Lahko narišeš živalsko 
družino, različne živali, bodi čim bolj ustvarjalen (–na). 
Morda pa najdeš doma kakšen košček krede in ustvarjaš s kredo. Možno pa je tudi risanje s 
svinčnikom po listu, važno je le, da je žival narisana z različnimi črtami. 
Če imaš dovolj časa, se lahko preizkusiš v vseh treh načinih. 
Veliko veselja in ustvarjalnosti ob risanju živali iz črt!  
Verjamem, da ti bo uspela prava umetnina. Če je mogoče, bom vesela tvoje slike preko spleta. 
 
SPO: Učni list SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO. 


