
 

Miška ima rojstni dan. Po sobi je raz-
obesila balončke. Na mizi so rože.  
Zdaj čaka na prijatelje. Kmalu pride 
medved. Prinese ji torto. Na torti 
gori osem sveč. 
 »Vse najboljše za rojstni dan, mi-
ška!« zakliče medved. A miška je ža-
lostna. Noče torte. Noče več prazno-
vati rojstnega dneva. 

 »Miška, zakaj si tako žalostna?« jo 
vpraša medved. Miška je žalostna, 
ker nihče ni prišel razen medveda. 
Kar naenkrat se odprejo vrata in 
vstopijo vsi miškini prijatelji: veve-
rica, lisica, metulj in žaba. Miški za-
pojejo pesem in ji podarijo darila. Vsi 
skupaj plešejo, pojejo in jejo dobro 
torto.

Miškin rojstni dan

Magda Zidej

 ➜ Odgovori na vprašanja.

 Kaj praznuje miška? Koliko sveč gori na torti?

 Kaj je razobesila po sobi? Katere živali obiščejo miško?

 Kaj prinese medved? Kaj naredijo prijatelji, ko pridejo k miški?



 

 ➜ Pravilno nakrižaj.

Miška praznuje © god © rojstni dan.

Miška čaka na © prijatelje © babico.

Miška je stara © sedem let © osem let.

Medved ji prinese © kolač © torto.

Miška je © žalostna © jezna.

Miško obiščejo © učitelji © prijatelji.

 ➜ Ali najdeš oblike naslednjih besed v besedilu?  

Podčrtaj jih.

 ➜ Poišči besede v slovarju in pripiši  

stran, na kateri si jih našel / našla.  

Po potrebi pripiši tudi nemški prevod.

miš|rojstni dan|balon|miza|roža|prijatelj 

medved|torta|sveča|vrata|prijatelj

veverica|metulj|žaba|pesem|darilo

SAMOSTALNIK I so besede, ki poimenujejo osebe,  

živali, rastline in stvari. To so na primer mačka, otrok, 

drevo  ali  miza. Tudi pojmi kot ljubezen, jesen ali 

rojstni dan so samostalniki.

 ➜ Pravilno razdeli gornje samostalnike in dodaj še svoje.

živali osebe rastline stvari pojmi

medved

 ZAIGRAJTE  
ZGODBICO:

Miška: Juhu, danes 
imam rojstni dan! 
(Vstopi medved.)

Medved: Pozdravljena, 
miška! Vse najboljše 
za rojstni dan!

 Glej, prinesel sem ti 
torto. (Miška je nena-
doma žalostna.)

Miška: Nočem torte. 
Nočem praznovati. 

Medved: Zakaj si žalo-
stna?

Miška: Samo ti si 
prišel. Kje so še drugi 
prijatelji? (Odprejo se 
vrata in vstopijo prija-
teljice živali.)

Prijatelji (zapojejo): 
Vse najboljše za te, 
vse najboljše za te, …

 (Vsi si podajo roke in 
zaplešejo v krogu.)

Praznujemo, praznujemo

tvoj  osmi  rojstni dan.

Želimo ti prijateljev,

smeha in veselja. 

Praznujemo, praznujemo,

ker je tvoj rojstni dan! 

Rojstni dan
Magda Zidej


