
SLJ 6 

Pozdravljeni, dragi učenci!  

Upam, da ste dobro. Pošiljam vam tedenski načrt za SLJ. Nadaljevali bomo s 
KNJIŽEVNOSTJO (brali bomo umetnostno besedilo).  

Svoje naloge fotografirajte in jih  sproti pošiljajte na moj naslov: 
aleksandra.osmn@gmail.com 

 

Želim vam lep teden!    

Učiteljica Aleksandra 

 

TEDEN: 19. 10. 2020–23. 10. 2020 

PONEDELJEK 

Danes boš prebral(a) odlomek iz mladinske povesti Pastirci. Uvod smo že 
prebrali, zdaj pa cel odlomek preberi še enkrat.  

Preden začneš z branjem, razmisli: 

→ Ali kdaj zameriš svojim prijateljem? Ali tudi odpustiš prijatelju/prijateljici, 
ki te spravi v težave? 

TVOJE NALOGE: 

1. Odpri DZ na str. 106 in preberi besedilo. V zvezek napiši naslov:         

        France Bevk: Pastirci (mladinska povest) 

2. Najprej v zvezek prepiši vse besede, ki jih ne razumeš, in njihov pomen poišči v 
slovarju Fran. Nato vsako izpisano besedo uporabi v novi povedi. 

3. Napiši: kraj in čas dogajanja in glavne osebe. Glavne osebe tudi označi (k vsaki 
pripiši dve lastnosti). 

4. Napiši, katera oseba ti je najbolj všeč, in razloži zakaj. 

5. Dodaj še 3 vprašanja, ki bi jih tej osebi postavil(a), da bi jo/ga bolje spoznal(a) ali 
izvedel(a) kaj o času, v katerem je živel(a). 

 

 

SREDA 

Odpri DZ na str. 108 in reši vse naloge na straneh: 108, 109, 110. 

Upam, da ti je bil odlomek všeč in se že veseliš domačega branja.  

  

https://fran.si/
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PETEK 

Danes boste spoznali avtorja prebranega odlomka. V zvezek napišite spodnje 
podatke. Lahko izdelate miselni vzorec in na spletu poiščete še druge podatke o 
njem: 

FRANCE BEVK (1890–1970) 

France Bevk se je v Zakojci pri Cerknem rodil 17. 
septembra 1890, umrl pa na svoj 80. rojstni dan.  

Bil je učitelj, časnikar, kulturni delavec, predvsem pa 
pisatelj. Velja za izjemnega slovenskega mladinskega 

pisatelja. Najbolj je navdušil z mladinskimi povestmi:  

Lukec in njegov škorec,  

Pestrna,  

Grivarjevi otroci,  

Pastirci,  

Tatič, 

Peter Klepec, 

saj je v njih prikazal življenje vaških otrok pred približno 100 leti. 

 

************************* 

Za konec pa prisluhnite Bevkovi pravljici LAŽ, ki jo najdete na povezavi Lahko noč 
otroci: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/32097145 

 

 

 

 

To je za ta teden vse. Želim ti lepe počitnice in upam, da se 
vidimo kmalu! 

 

   

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/32097145

