
Prisežem, da ne lažem!



Govoriti laž ali resnico?

Ubogati starše ali delati po svoje?

Zaupati sladkim obljubam ali ne?

Kaj je tisto, kar iz lutke naredi človeka?

Izbrati tisto, kar si želim, ali tisto, kar je dobro zame in prav?



Ostržek je po naravi zelo vesel in navihan fant, ki rad raziskuje. Vendar, ko se

znajde v težavah in se skuša iz njih rešiti, se zlaže. Pri tem mu zraste nos. Ostržek

je malo naiven in v ljudeh vidi le dobro. Seveda pa kaj hitro spozna, da se

nekateri želijo z njim le okoristiti.

Carlo Collodi: Ostržek



Ostržek je bil sprva objavljen kot nadaljevanja v reviji Otroški dnevnik, ki je

izhajala enkrat tedensko. Njen avtor je sprva načrtoval le 18 delov, vendar so

Ostržka bralci hitro vzeli za svojega. Avtor je na njihovo željo izdal še 18 delov.

Ob prvi izdaji zgodba o Ostržku ni sledila vzgojnim pogledom staršev tistega

časa, zato je bila deležna številnih kritik.

Ostržek je bil kasneje izdan tudi v knjižni obliki, preveden 

v številne jezike, predelan v animirane filme, lutkovne 

predstave in filme. 

Danes Ostržka poznamo skoraj vsi.



Vabim te, da pobrskaš po domačih 

knjižnih policah, ali si v knjižnici izposodiš 

celotno knjigo in ugotoviš, 

če je Ostržek le našel  odgovore na 

vprašanja, ki so zastavljena na začetku.

V 2. delu delovnega zvezka za

slovenščino si na straneh 32, 33 in 34

preberi še nekaj zanimivosti o Ostržku,

nato pa reši naloge:

• str. 34,

• str. 35,

• str. 36 – 8. naloga,

• str. 37 – 3., 4. in5. naloga.



V zvezek zapiši naslov Ostržek in datum.

Izpusti vrstico in zapiši:

Ime mi je Ostržek. Danes bom po treh mesecih ponovno sedel v šolsko klop …

Postavi se v Ostržkove lesene čeveljce in dogodivščino nadaljuj po svoje. 

Pusti domišljiji prosto pot.

Dodatna naloga
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