
Ponavljanje KNJIŽEVNOSTI
DELO Z UMETNOSTNIM BESEDILOM

NAVODILA UČENCEM 

6. razreda 

pri slovenščini 
ZA DELO DOMA 

(26. 5.-29. 5. 2020)



CILJI:

učenci ponavljajo in dodatno razvijajo 

pravopisne ter jezikovne zmožnosti 

tako, da ob zapisanih besedah, povedih 

in besedilih spoznavajo, utrjujejo, 

poglabljajo in nadgrajujejo svoje znanje 

književnosti, bralnih zmožnosti in 

literarne teorije.

VSEBINA ZA 4 URE DELA

Od tor., 26. 

5.,  do pet., 

29. 5.

Ponavljanje (književnosti)



V naslednjih štirih šolskih urah boš ponovil, kar si se do sedaj naučil pri 

književnosti. 

Spoznal si kar nekaj književnih besedil, sedaj pa je čas, da vse skupaj 

ponoviš in utrdiš svoje znanje.

Odgovore na vprašanja piši v svoj zvezek (vprašanj ne zapisuj) in poskusi 

nanje odgovoriti sam. Odgovarjaj v celih povedih. Če res ne bo šlo, pobrskaj 

po zvezku in poišči pravilen odgovor. Pazi tudi na pravopis.

Napiši naslov ‚Ponovitev književnosti‘.



1. Prisluhni ljudski pravljici S kačo se je oženil.

Spomni se značilnosti ljudskih pravljic (pravljična bitja ali predmeti s 

čudežno močjo, dobra in slaba pravljična bitja, pravljična števila, zmaga 

dobrega nad zlim itd.) in NAPIŠI SVOJO PRAVLJICO, v kateri upoštevaš te 

značilnosti. Pazi na uvod, jedro in zaključek.

2. Na spletni povezavi si poglej, kako nastajajo digitalni stripi in odgovori 

na vprašanje.

Kaj je strip?

https://www.youtube.com/channel/UCH4rhcGlW6MEG_-v1oYi2Sw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=MDVqyu1qtw0


3. Poglej si kratko predstavitev igralcev o ozadju uprizoritve dramskega 

besedila in odgovori na vprašanje.

Kako je zgrajeno dramsko besedilo? 

4. Oglej si kratek odlomek lutkovne predstave Zvezdica Zaspanka in 

odgovori na vprašanja.

Zakaj se ena izmed zvezd imenuje zvezdica Zaspanka?

Katere kazni se veseli zvezdica Zaspanka?

Zakaj je boter Mesec spremenil kazen?

https://www.youtube.com/watch?v=CFcLui3Yyk4
https://www.youtube.com/watch?v=9C-Ma3ebR2s


5. Prisluhni naslovni pesmi Bratovščine sinjega galeba 

(https://www.youtube.com/watch?v=KSYpxemOQQ8) in odgovori na vprašanja.

● Kaj pomeni bratovščina? Kaj naj bi bil Sinji galeb? Kakšna je sinja barva?

● Ker so se tihotapci ukvarjali z nedovoljeno, nezakonito dejavnostjo, so si 

ponavadi izmislili nove besede, katerih pomen so poznali le oni. Sestavi 

slovarček tihotapske latovščine (latovščina je izmišljen jezik za prikrivanje česa). 

Tabelo zapiši v zvezek.

ČAJ

KAVA

TOBAK

STEKLENICA Z RUMOM

OROŽJE

ITALIJANSKA SVILA

SMODNIK

https://www.youtube.com/watch?v=KSYpxemOQQ8)in


KAJETAN KOVIČ: SNEŽENI MOŽ

Beli mož, sneženi mož
za vasjo stoji
in popotno palico
že v rokah drži.

Kam boš šel sneženi mož,
v polje ali log ?
Kaj boš vendar s palico,
ko pa nimaš nog ?

Sonce je pokukalo
z modrega neba,
v daljni svet zamikalo
belega moža.

In tako nenadoma
je odšel na jug,
da doma pozabil je
metlo in klobuk.

Odgovori na naslednja vprašanja

1. Koliko kitic ima pesem?

2. Koliko verzov ima vsaka kitica?

3. Poišči besede, ki se rimajo, in jih izpiši.

4. Izpiši poosebitev.

5. Kaj se je zgodilo s snežakom? Kam je 

odšel?

6. Preberi pesem in odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na pesem. Na vprašanja 

odgovarjaj v svoj zvezek.



7. Še enkrat prisluhni odlomku Spužve Pavleta Zidarja.

Dane povedi razloži s svojimi besedami. 

● a) Obstali smo, kakor da nas je ta glas oklestil vseh udov, posebno rok. 

● b) Planila sva v kihajoč smeh. 

● c) Decimalke ti pa ne gredo. 

● e) Spet smo meh smeha potegnili na stežaj. 

● f) Spužva te bo pogruntala. 

https://www.youtube.com/watch?v=24SPIaoh5xQ


REŠITVE

2. Strip je posebna oblika zgodbe v slikah, ki se jo pripoveduje na način filma. 

Besedilo, govor nastopajočih in njihova razmišljanja so običajno predstavljeni v 

oblačkih. 

3. Dramsko besedilo je zapisano po vlogah (besedilo, ki ga govorijo igralci), 

prisotna pa so tudi navodila za igralce (v poševnem, krepkem tisku, v oklepaju), ki 

se imenujejo didaskalije. 

4. Ena izmed zvezdic se imenuje Zaspanka, ker vedno zaspi in zamudi v službo. 

Zvezdica Zaspanka se veseli pometanja Rimske ceste. Boter Mesec je spremenil 

kazen, saj pometanje zanjo ni bilo dovolj vzgojno, ker je bilo to zanjo le zabava.



6. Kajetan Kovič – Sneženi mož

1. Pesem ima 4 kitice.

2. Vsaka kitica ima 4 verze.

3. Besede, ki se rimajo: stoji-drži, log-nog, neba-moža, jug-klobuk.

4. Poosebitev: sneženi mož je odšel na jug.

5. Snežak ni odšel nikamor, ampak se je stopil, ker je posijalo sonce.  

7.   Prestrašeni smo obstali zaradi gromkega (zelo glasnega) glasu. Na ves glas 

sva se smejala. Matematika mu ‚leži‘. Ponovno smo se smejali na ves glas. 

Učiteljica bo uganila tvoje namere.



Tako … pa si pri koncu. 

Pripravili učiteljici: Martina Popič in Mateja Čebulj.

Kontakt: martina.popic@gmail.com, mateja.cuk88@gmail.com

mailto:martina.popic@gmail.com
mailto:mateja.cuk88@gmail.com

