
V 5. tednu učenja na daljavo bi se spet posvetili KNJIŽEVNOSTI.  

TOREK, 14. 4.  

Učenci, kaj že pomeni izraz književnost? Naštej nekaj besedil, ki spadajo v 

književnost. To ponovitev opravi ustno.  

Ta teden se bomo ukvarjali samo z eno književno zvrstjo, to je PESNIŠTVO.  

 

 

 

 

Spodaj imaš 3 pesmi. Izberi si eno in jo večkrat preberi. Sedaj pa se pesem nauči 

na pamet. Tvoja naslednja naloga bo namreč deklamacija pesmi. Da boš pri 

deklamaciji čim bolj uspešen, upoštevaj naslednje kriterije uspešnosti: 

 na začetku povej avtorja in naslov pesmi 

 deklamiraj brez napak (besede naj bodo take, kot so v zapisu pesmi) 

 deklamiraj tako, da boš upošteval ločila (z glasom gor, dol, večji/manjši 

premori pri posameznih ločilih) 

 deklamiraj tako, da boš poudaril posamezne besede 

 deklamiraj tako, da boš spreminjal ton glasu 

 deklamiraj tako, da boš z glasom pokazal na razpoloženje, počutje književnih 

oseb v pesmi  

SREDA, 15. 4.  

Tudi danes vadi deklamiranje izbrane pesmi. Še enkrat opozarjam, da ni namen 

deklamacije samo, da znaš besedilo pesmi na pamet, pač pa je pomembna tudi 

INTERPRETACIJA (to pomeni, da z glasom pokažeš, kako dobro si besedilo pesmi 

razumel), zato kar pogumno pri učenju POUDARKOV in DOŽIVETOSTI. Za učenje 

pesmi imaš dovolj časa, saj jo boš deklamiral v šoli oz. na daljavo preko posebnega 

programa v mesecu maju.  

  

Ustno ponovi, kateri sta še 

drugi dve književni zvrsti in 

kaj je zanju značilno.   



PETEK, 17. 4. 

Ne pozabi na učenje deklamacije.  

Preberi pesem Barbare Gregorič Jaz v zrcalu in odgovori na vprašanja. Odgovore 

(v celih povedih) zapisuj v mapo za slovenščino (ne pozabi napisati naslova 

Barbara Gregorič: Jaz v zrcalu. Piši pod UB).  

Kdo govori pesem – deklica ali deček?  

Zakaj se gleda v ogledalu? 

Na kaj te spominjajo besede zrcalce, zrcalce povej …?  

Z drugimi besedami razloži: od želje do želje hitim; že danes v jutri bežim.  

 

Če imaš pri katerem vprašanju težave, mi napiši v spletno 

učilnico ali kakorkoli, da ti bom pomagala.  

 

Napiši nadaljevanje pesmi, v katerem zrcalo odgovori deklici na vprašanja, ki si jih 

zastavlja ALI ilustriraj pesem – vsaka kitica naj bo ena ilustracija.  

Svoj izdelek (besedilo ali ilustracije) oddaj v spletni učilnici pod USTVARI ZAPISKE 

ali po e-pošti ali po EA Komunikaciji.  

  



Barbara Gregorič: Jaz v zrcalu  

Kako naj napišem nalogo, 

da bo ocena odlično? 

Kako naj sebe predstavim, 

da bo zvenelo resnično? 

Modre oči in pege 

pokaže zrcalo na steni; 

a dosti bolj zanimivo  

je drugo, skrito v meni: 

Nenehno se slika spreminja, 

od želje do želje hitim. 

Nemirno srce mi razbija, 

že danes v jutri bežim. 

Zagledam se vas, 

globoko; misel na misel pada. 

Zrcalce, zrcalce povej, 

kaj hočem in kaj bi rada … 

 

 

 

 

 

Tone Pavček: Fantova zgodba 

Vzdolž naše male obale, 

prek zapuščenih solin 

jadra galeb osamljen  

in fantova želja z njim. 

Naj mu prinese nazaj poletja 

slani, vročični krik 

in nežnost prvega razodetja, 

kako zaboli dotik  

rok in še zlasti usten, 

razprtih za prvi poljub. 

Rekla je, da je ful čustven, 

a ji je tudi tak ljub. 

Rekla je z iskro prebliska, 

da je preresno molčeč, 

da ji roko premočno stiska, 

čeprav ji je stiskanje všeč.  

Pa je potem kot lepa Vida 

odšla neznanokam … 

Jadra galeb preko zaliva 

bel in visok in čisto sam.  

 

 

 

Tone Pavček: Njena zgodba  

Videla sem na žuru Jana. 

Ne vem več, kdo je bil z njim. 

Zdaj sem vanj zatrapana, 

čeprav to sebi in vsem tajim. 

Po meni se kdovekaj cvizli, 

taka pekoča sladka bol. 

Nanj, tudi če nočem, mislim, 

in všeč mi je vedno bolj. 

Saj je tudi prava pojava. 

Ima take modre oči. 

In mene, priznam, boli glava, 

če z drugo preveč govori. 

Kaj naj storim, da me opazi 

ta super dragulj 

in mene v kakšni prihodnji fazi 

odpelje na žur?



 


