
Vid Pečjak 

DREJČEK IN TRIJE MARSOVČKI 

 

1. Nariši Drejčka in Marsovčke, kot si jih predstavljaš! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miš, Maš in Šaš prihajajo iz Marsa, zato jim rečemo Marsovčki. Kako bi 

poimenoval prebivalce iz Lune, Venere ali Jupiterja? 

 

LUNA - _______________ VENERA - ______________ JUPITER - _____________ 

 

3. Zamisli si, kakšno bi bilo tvoje vesoljsko vozilo. Opiši ga in nariši. 

 

LETEČ CIGARA 

 

4. Koga in kaj bi vzel s seboj v vesolje? 

 



5. Kaj vse je otrokom na Marsu dovoljeno? Kaj bi si ti želel, da bi bilo na 

Zemlji otrokom dovoljeno? 

 

 

6. Kaj bi Marsovčkom na obisku Zemlje priporočil: Katere kraje v Sloveniji 

naj si ogledajo in zakaj? Katere slovenske jedi naj poskusijo? Katere 

slovenske filme ali televizijske oddaje naj si ogledajo? Katere knjige naj 

preberejo? Katere slovenske pevke, pevce ali skupine naj poslušajo? 

Katere slovenske športnike bi jim predstavil? 

KRAJI: ________________________________________ 

JEDI: _________________________________________ 

FILMI ALI ODDAJE: ______________________________ 

KNJIGE: _______________________________________ 

PEVKE, PEVCI ALI SKUPINE: ________________________ 

ŠPORTNIKI: ____________________________________ 

 

7. Naredi marsovski urnik – kakšne šolske predmete bi lahko na Marsu imeli. 

 PON TOR SRE ČET PET 

1.URA      

2.URA      

3.URA      

4.URA      

5.URA      

 



8. Naredi reklamo za knjigo Drejček in trije Marsovčki. V reklami moraš 

najprej povedati, zakaj bi jo nekdo prebral, nato lahko dodaš zabaven 

slogan (npr. Knjiga me je tako zaposlila, da celo noč me ni spati pustila.) 

Reklama naj bo kratka in kar se da zabavna. Lahko jo posnameš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pozorno preberi odlomek iz knjige Drejček in trije Marsovčki, ki ga najdeš 

v berilu na strani 98.  

a) Katerih marsovskih hišnih prostorov na Zemlji nimamo ali pa so drugače 

poimenovani? 

b) Kako si predstavljaš direndajalnico? 

c) V hiši na Marsu ni stopnic, ampak se v prostore premikaš s stoli. S katerim 

predmetom bi se ti premikal skozi prostore? 

d) Marsovcem otroci veliko pomenijo. Navedi vsaj dva dokaza za to trditev! 

e) Prepiši poved, kjer piše, kaj Marsovcem ponoči osvetljuje prostore! 

f) Predstavljaj si, da si Drejček. Domov napišeš pismo, v katerem opišeš 

marsovsko hišo. Ne pozabi na obliko pisma in uporabi zvrhan koš domišljije.  

g) En prostor v marsovski hiši ilustriraj, kot si ga predstavljaš.  

 

 


