
GREMO LJUBLJANSKEGA ZMAJA 

SPOZNAT! 

Pri družbi smo spoznali domačo pokrajino in njene 

značilnosti.  

Mesto Ljubljana ima svoj grb in zastavo. 

 

 

Ali veste, zakaj imamo v grbu zmaja? 

Dobro poslušaj legendo in si oglej ilustracije. Po 

končanem posnetku reši naloge na naslednjem listi 

(spodaj). 

 

Z miško klikni na povezavo, ki jo je pripravil Muzej in 

galerije mesta Ljubljane: 

https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-Argonavti/ 

 

 

 

NALOGE 

https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-Argonavti/


Odpri zvezek za slovenščino, napiši naslov 

LEGENDA O ARGONAVTIH in rešuj spodnje 

naloge. 

 

1.  Kaj so šli iskat argonavti v kraljestvo Kolhido? 
A. Zlatega zajca 
B. Zlato zapestnico 
C. Krzno zlatega krilatega ovna (zlato runo) 

 
 
2. S čim so se odpravili na pot? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
3. Kdo se je zaljubil v Jazona? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
4. Na dvorišču Ajetove palače so bili štirje čudežni vrelci. 

Iz prvega je teklo __________, iz drugega ___________, 

iz tretjega ____________ in iz četrtega ______________ 

____________. 

 

 

5. Koga vse je premagal Jazon? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

___________________________________________ 

 



 

 

6. Kaj se je na koncu zgodilo z ladjo Argo? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Čestitam ti, če si uspel/-a rešiti vse naloge. Rešene 
naloge pošlji svoji učiteljici, da pregleda, če je vse 
pravilno. 

 

Če želiš, lahko narediš še naslednjo dodatno nalogo: 

 

 

 

 

Svoj literarni izdelek pošlji svoji učiteljici.  

 

 

- Napiši svojo pravljico o zmaju. 

- Napiši pesmico o zmaju. 



Zmajevska naloga pri slovenščini je ta teden 
povezana z likovno umetnostjo. 

 

Izberi si eno možnost in izdelaj zmaja. 

1. Izdelaj ga iz odpadne embalaže, 

2. Izdelaj ga iz naravnih materialov zunaj na tleh (veje, 
kamni, listje, cvetovi, storži,…) ali doma, 

3. Nariši ali naslikaj zmaja ( barvice, voščenke, 
tempera, tuš…),  

4. Ideja po tvoji izbiri. 

 

Izdelek poslikaj in pošlji učiteljici. Zelo ga bo vesela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odgovori na vprašanja. 

1. C 

2. Odpotovali so z ladjo Argo. 

3. Medeja. 

4. Mleko, vino, olje, čista voda. 

5. Velikane, dvoglavega zmaja, ljubljanskega zmaja. 

6. Na nebu jo lahko opazujemo kot ozvezdje Argo. 


