
REŠITVE  
 
 
Mlinček 3, str. 74 in 75/1. naloga - besedilo o prvem maju (trditve): 

 

1. DA 

2. DA 

3. NE 

4. DA 

5. NE 

6. DA 

7. NE 

8. NE 

9. DA 

 

Mlinček, str. 77/6. naloga – Novica: 

 

1. Spominjali so se osvoboditve Ljubljane. 

2. Odvijala sta se pohod (po poti ob žici) in tek trojk. 

3. Da, tega dogodka so se udeležili tudi otroci iz vrtcev in šol. 

4. Celotna pot je dolga 35 kilometrov. 

5. Najvztrajnejši so dobili posebno medaljo.     

 

Mlinček 3, str. 78/8. naloga – Pripoved o pohodu: 

 

1. Barbara se je udeležila pohoda Pot ob žici. 

2. Za pohod se je pripravljala celo pomlad. Vsak dan je tekla ob Grubarjevem prekopu in na 

stadionu Slovan in z družino je odšla tudi na pohod v gore. 

3. Na pot je šla z očetom. 

4. Na kontrolni točki udeleženci preverjajo ali so na pravi točki. Tu so tudi lahko pričeli ali končali 

pohod.  

5. Vsak odgovor je pravilen, če je utemeljen (če si razložil/a, zakaj je tako).  

Primer: Barbari je več pomenilo to, da je premagala napor, ker se je zelo razveselila sošolcev 

in sošolk, ki so ji vzklikali, ko je prišla skozi cilj.  

 

Mlinček 3, na strani. 79/9. naloga: 
 

1. V januarju praznujemo novo leto. 
2. Na kulturni praznik se spomnimo pesnika Franceta Prešerna. 
3. Pustno masko si nadenemo v pustnem času. 
4. Na gregorjevo spuščamo po rekah in jezerih gregorčke. To so lesene hiške/deščice ali 

papirnate barčice, na kateri je prižgana svečka. 
5. Za veliko noč barvamo pirhe (jajca). 
6. Spominjamo se boja proti sovražnikom, da bi zaščitili naše ozemlje. 
7. Kresovi gorijo 1. maja. 
8. Na dan reformacije se spomnimo Primoža Trubarja. 
9. Dan spomina na mrtve je 1. novembra. 
10. Decembra praznujemo božič in dan samostojnosti in enotnosti. 
11. Praznik pišemo z veliko le v dveh primerih (Prešernov dan, Marijino vnebovzetje). 

 


