
 
SLOVENŠČINA, 7. razred 

8. teden 
 
Dragi sedmošolci, 

nismo se še spoznali, kmalu se bomo. Želim vam veliko uspeha pri delu. Ne skrbite, če se kje 

zatakne, bomo rešili skupaj. Domače naloge mi pošiljajte na naslov: 

aleksandra.osmn@gmail.com 

          učiteljica Aleksandra 

OSMI TEDEN: 11. 5.−15. 5 

TOREK, 12. 5. 
Grška antična književnost 
Homer: Odisej na otoku Kiklopov 

SREDA, 13. 5. Homer: Odisej na otoku Kiklopov 

ČETRTEK, 14. 5. Eduard Petiška: Sizif 

PETEK, 15. 5. 
Zevs, Atena, trojanski konj 
Stare grške bajke 

  



 
SLOVENŠČINA, 7. razred 

8. teden 
 
TOREK, 12. 5. 2020 
Brali boste odlomek iz grške književnosti, in sicer iz epa z naslovom ODISEJA.  

1. V zvezek napišite naslov Homer: ODISEJA in prepišite: 

  junak Odisej 

 o njegovem vračanju iz vojne med Grki in Trojanci, Odisej se je bojeval na 
(zmagoviti) grški strani 

 doma ga čaka žena Penelopa 

  vrača se 10 let, ker je na poti naletel na številne ovire 

 Odisej večkrat poskuša nasprotnika premagati z zvijačo 

  Odiseja pripoveduje le o koncu tega potovanja, začenja se sredi dogodkov 

  ena od ovir ga je pričakala v deželi KIKLOPOV 

  Kiklopi – enooki velikani, ljudožerci, ki živijo na daljnem otoku 
 

 
AVTOR:  

 naj bi bil HOMER 

 živel naj bi v 8. stoletju pred našim štetjem 

 naj bi bil slep 
 
EP:  

 iz grščine: épos 'beseda, pripoved' 

 na začetku nadomeščal zgodovinopisje 

 obsežno delo 

 usoda junakov je povezana z usodo skupnosti, družbe 

 usodo junakov po navadi določajo bogovi 

 privzdignjen jezik, v verzih 

 ep Odiseja je nastal na podlagi dolge ustne tradicije 
 
 

2. Preberite odlomek na str. 173, 174, 175, 176. 
V zvezek napišite kratko obnovo (10 povedi). Kar ste prepisali v zvezek in obnovili, fotografirajte 

in mi pošljite: aleksandra.osmn@gmail.com 

 



 
SLOVENŠČINA, 7. razred 

8. teden 
 

 

SREDA, 13. 5. 2020 

Še enkrat preberite obnovo, ki ste jo napisali v zvezek, in v delovnem zvezku na str.: 176, 177, 

178 rešite naloge od 2 do 15. Pomagajte si z odlomkom, ki ste ga prebrali včeraj (str. 173, 174, 

175, 176). Rešitve fotografirajte in mi jih pošljite: aleksandra.osmn@gmail.com 

ČETRTEK, 14. 5. 2020 

1. V zvezek napišite naslov Eduard Petiška: Sizif.  
2. Preberite odlomek na str. 170, 171. 
3. V delovnem zvezku rešite naloge na str. 171, 172/2−8.  
4. V zvezek napišite kratko obnovo (do 10 povedi). Pomagajte si z vprašanji: 
- Kakšno težavo je imel Sizif? 
- Zakaj je Sizif za pomoč prosil Azopa? 
- Kako se je Zevs maščeval Sizifu? 
- Kaj se je zgodilo na svetu, ko je Sizif ugrabil Smrt? 
- Kako je pobegnil iz podzemlja? 
- Kako so bogovi kaznovali Sizifa (na koncu)? 
Rešitve fotografirajte in mi jih pošljite: aleksandra.osmn@gmail.com 
 
PETEK, 15. 5. 2020 

Danes boste spoznali nekaj izrazov in imen iz grške književnosti. Pomagajte si s spletom in 

poiščite spodaj naštete besede. Pobrskajte po Wikipediji/ali drugje in v zvezek narišite 3 miselne 

vzorce. Za vsako točko napišite informacije, ki 

se vam zdijo najbolj zanimive. Miselne vzorce 

fotografirajte in mi fotografije pošljite po e-pošti: 

aleksandra.osmn@gmail.com 

1. Zevs 
2. Atena 
3. TROJANSKI KONJ  

   
 

 
 

 

Če vas zanimajo tudi druge zgodbe, ki jih je Eduard Petiška zbral v zbirki Stare grške bajke, lahko 
preberete še kakšno tukaj: Stare grške bajke. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zevs
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atena
https://tuxdoc.com/download/stare-grke-bajke-_pdf#download-require

