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Po pošti vsak dan dobivamo mnogo 

reklame. V predbožičnem času nam 

ponujajo vse mogoče stvari, ki bi si 

jih lahko želeli za božič ali rojstni dan. 

Zbirajte reklame z raznimi idejami.

Ko boste imeli kar nekaj nabranih li-

stov, si boste pripravili na mizo škarje, 

lepilo in list papirja. Oblikovali boste 

božično drevo ali mizo z darili.

NAVODILA ZA DELO:

Oglej si primera. ➜

Izrezuj iz reklam slike stvari,  ➜

ki si jih želiš.

Na list papirja nariši najprej  ➜

božično drevo ali mizo.

Pod božično drevo oziroma na mizo  ➜

nalepi izrezane želje.

Poimenuj  ➜

predmete in jim 

dodaj ustrezne 

pridevnike.

Besedne zveze iz prejšnje vaje  ➜

uporabi v stavkih.

Opiši svojo sliko. ➜

Jezuščku / božičku napiši pismo  ➜

želja.

Vprašajmo to kar son

ce na nebu! Gotovo je bilo v sivi 

davnini sonce prva ura za človeka. ◉ Sonce 

navidezno na nebu potuje in določa čas – jutro, dopol

dan, opoldan, popoldan, večer in noč. ◉ Velik napredek pa je 

bil izum sončne ure. Iznašli so jo stari Egipčani že pred 5000 leti. Ura 

na steni poslopja je obrnjena proti jugu, palica ali kazalec stoji na sredini 

številčnice. Senca tega kazalca se premika in tako kaže čas. ◉ Toda – kaj če je 

oblačno? Ljudje so našli druge načine merjenja časa. Tako npr. poznamo vodno uro, 

kjer se voda v določenem času pretoči iz ene posode v drugo. Tudi sveče so kazale čas, 

ko so dogorevale. Vsem znana pa je peščena ura. Danes jo najdemo npr. v savni. Pesek v 

zgornji bučki posode v določenih minutah zdrsi v spodnjo bučko, nato je treba posodo spet 

obrniti. ◉ V srednjem veku so izumili mehansko uro. Visoko na zvoniku stolpna ura še da

nes meri čas in ga z udarci glasno naznanja. V kaki dnevni sobi včasih najdemo lepo stensko 

uro z nihalom in utežmi. Sistem kolesc – zobnikov premika kazalce na številčnici. Kako bi vzel 

uro s seboj na pot? Izdelali so majhne žepne in ročne ure, ki jih poganja spiralna vzmet. Moj 

praded je ponosno nosil svojo krasno žepno uro na srebrni verižici. ◉ Danes imamo večino

ma elektronske ure, ki jih ni treba več navijati. Saj veste, kaj jih poganja. Na sejmu ali pri urar

ju ponujajo številne moderne zapestne ure. Kažejo datum, uro, minuto in sekundo. Z vodo

tesno uro se lahko celo potapljamo. Kadar se pomerimo v športu, uporabljamo štoparico. 

Elektronske naprave danes pri tekmi pa merijo celo stotinke sekunde. ◉ Budilka te 

zjutraj zbudi, tvoj dan se začne. Ure urejajo 
naše življenje – šolo, delo, prosti 

čas. Čas hitro mineva, ura teče, nič ne reče. 
Mi pa se raje držimo nasveta: 

Meri svoj čas kakor sončna ura – štej 
samo lepe, sončne urice!
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