
PREŽIHOV VORANC: SOLZICE  (Tabelska slika od četrtka, 12. 3. 2020) 

 

1.  Zgodba je PRIPOVED. 
2.  Liki: Mati, oče, njun sin (Voranc) 
3.  Kraj dogajanja: bližina domačije, Pekel se nahaja v gozdu 
4.  Čas dogajanja: začne se v soboto, nedelja zjutraj, pozna pomlad 
 

5.  Zakaj se je Voranc bal Pekla? 
 

Ponoči ni mogel spati, ob besedi Pekel ga je streslo, Pekel je bil zanj strašen kraj.  
Pekel je mračna jama v gozdu. Tam se sliši tudi šumenje studenca in grozovit odmev.  
 

6.  Kaj je ta ČUDNA, SLADKA DOLŽNOST, ki jo je pisatelj čutil? 

Želel je razveseliti mamo.  

 

7.  Opis jutra 
 Škrlatna zarja je žarela… 

 Jasna, dišeča vigredna noč (opis večera) 
 Biseri jutranjega zlata – opiše, kako sonce posije v roso na rastlinah 

 

8.  Zakaj je deček na koncu jokal? 
 Jokal je, ker je premagal strah. 

 

9.  Kdo pripoveduje to besedilo? 
 Deček v zgodbi je pisatelj-Prežihov Voranc. 

 

10. ČRTICA – kratka zgodba, ki pripoveduje o enem doživetju (resničnem). 

  

(Prepisati, če kaj manjka) 

 

 

 

 

DELO OD DOMA (TEDEN 29) 

Miselni vzorec Prežihov Voranc (poiskati v skenirani prilogi) 

 Ime 

 Rojstvo, smrt podatki 
 Izpiši eno zanimivost 
 Naštej tri njegova dela 

 

Miselni vzorec dodaj zapisu pri SOLZICAH. 

 



 

SLAVKO PREGL: POMLADNA TIŠČANJA 

Vsaj dvakrat preberi odlomek v berilu 74 

 

Hmm… Ti je Andrejevo obnašanje kaj poznano?  Se tudi ti obnašaš tako? No, zdaj pa veselo 

na delo. Prepiši naslov, vprašanja in odgovore nanj. Lahko tudi natisneš, odgovore pa le 

zapiši, saj veste… za ustno ocenjevanje. 

 

1. Besedilna vrsta (pripoved/pesem/dramsko besedilo?): 

2. Prepiši o realistični pripovedi (berilo) 

3. Književni liki: 

a. Glavni: 

b. Stranski:  

4. Kraj dogajanja: 

5. Čas dogajanja: 

6. Preberi neznane besede in njihove razlage. 

7. Kaj muči Andreja v odlomku? 

8. Kako pisatelj opiše njegovo vedenje? Opiši dogajanje: 

- Pred ogledalom 

- V kuhinji 

- V predsobi 

- Zvečer v kopalnici 

9. Kaj pomeni misel »Njen pokavec postaja mož…« 

10. Izpiši naslove del pisatelja Slavka Pregla. 

11. ***(Dodatno) Napiši pesem o Petošolski ljubezni. 

 

Seveda dobite tudi rešitve, da si boste lahko vse preverili.   Ali tebe tudi kaj tišči od 

pomladi in ljubezni v zraku? Verjetno si samo utrujen/a, čas je za pet minut odmora  

 

 

 

 

 

 

 

 



JOŽE SNOJ: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN 

 

Preberi pesem. 

Prepiši in odgovori na vprašanja. 

1. Besedilna vrsta (pripoved/pesem/dramsko besedilo?): 

2. Število kitic in verzov: 

3. Ali opaziš kakšno posebnost pri vsaki kitici? Kakšno ponavljanje? Kaj se ponovi? 

4. Poišči rime in izpiši dva primera. 

5. Književni liki: 

6. Kraj dogajanja: 

7. Čas dogajanja: 

8. Kdo pripoveduje pesem? 

9. Kdo je Vid? 

10. V pesmi se vlogi obrneta, Vid je odrasel, očka pa majhen. 

11. O čem govori prva kitica, o čem druga in tretja? 

12. Ali Vid odpelje očka vstran? Pojasni svoj odgovor. 

*Napiši pesem Enkrat, ko bo mama majhna. Pesem ji bomo poklonili za materinski dan. 

Odlično opravljeno. Rešitve še posredujem. Obkljukaj in dopolni, tako kot že znaš  

 

LJUDSKA:PO KOROŠKEM PO KRANJSKEM 

Preberi pesem. 

Prepiši in odgovori na vprašanja. 

1. Besedilna vrsta (pripoved/pesem/dramsko besedilo?): 

2. Ali je pesem ljudska ali umetna? 

3. Število kitic in verzov: 

4. Ali opaziš kakšno posebnost pri vsaki kitici? Kakšno ponavljanje? Kaj se ponovi? 

5. Poišči rime in izpiši dva primera. 

6. Tri dni, tri snopke – tri je ena izmed ljudskih števil, ki je pogosta v ljudskih pesmih. 

7. Kaj pomeni LJUDSKA PESEM?  

8. Dodatno:** Napiši tretjo kitico pesmi. Kdo pride k dekliču, kaj bo storila… 

 

 


