
VSEBINA ur tekočega tedna pri SLO v 8. razredu 
(18. –22. 5. 2020, 4 ure SLO in 25. maja 3 ure KD)

Dragi osmošolci!

Najprej zaključite z delom iz prejšnjega tedna. Če boste šli na sprehod do knjižnice, si sposodite Gimnazijca,

Gimnazijko, Ko zorijo jagode, V sedemnajstem … in lahko berete za bralno značko (že za naslednje leto). Ne pozabite

počasi brati Baronov mlajši brat, ki je letošnja zadnja knjiga za domače branje.

Nato se lotite dela, ki je pred vami ta teden. Prebrali boste odlomek iz povesti Ko zorijo jagode in

rešili zastavljene naloge (bistvo si zapišite v zvezek, ker besedila nimate v DZ).
Naslednji teden bodo v ponedeljek namenjene 3 ure KULTURNEMU DNEVU in boste v okviru

filmske vzgoje spoznali celotno zgodbo odraščajoče Jagode, ob tem še medosebne odnose med

družinskimi člani, sošolci, prijatelji, sosedi.

CILJI, STANDARDI

Razvijanje zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila 

(naslednji teden v okviru 3 ur KD doživljanje in vrednotenje slovenskega filma).

Podrobnejše informacije in individualno sodelovanje poteka preko e-pošte in skupine v Messengerju.

Pripravili učiteljici: Vanja Benko in Mateja Čebulj

Kontaktiranje: vanja.benko@gmail.com, mateja.cuk88@gmail.com

mailto:vanja.benko@gmail.com
mailto:mateja.cuk88@gmail.com


Branka Jurca: FANT ME GLEDA

Preberi misli o ljubezni. V zvezek dopiši še svojo misel. 



Branka Jurca: FANT ME GLEDA

Glavna junakinja pripovedi Ko zorijo jagode je osmošolka

Jagoda Kopriva , ki odrašča v odgovorno mlado dekle.

Nasploh je zelo pozitivno dekle, ki rado pomaga sošolkam in

sošolcem pri učenju in težavah, učiteljicam pri razrednih

opravilih, skrbi za zapuščene in zanemarjene sosedove

otroke ter se vključuje v šolske projekte. Ima razvit socialni

čut oz. razvit čut do sočloveka.

Poleg sladkosti pa okuša tudi tegobe mladosti: spreminjata

se njeno telo in njeno razmišljanje, starši je ne razumejo, fant

jo negativno preseneti in razočara.

Pižama (znan slovenski rapar, komik, prevajalec …) na 

svojstven način predstavlja izbrana dela naših največjih 

pesnikov in pisateljev iz varnega zavetja svojega doma. 

Prisluhnite, kaj je povedal o obravnavanem delu (3 min.) – je 

aktualen in zelo humoren. 
https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e08-ko-zorijo-jagode-2/

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e08-ko-zorijo-jagode-2/


Prebrali boste odlomek iz povesti KO ZORIJO JAGODE,  z naslovom FANT ME GLEDA  (objavljen v berilu Dober dan, življenje). 







Branka Jurca: FANT ME GLEDA

Odgovori na vprašanja in si ključne podatke zapiši v zvezek.

 Ti je bil odlomek všeč? Zakaj? Utemelji. 

 Je tematika pripovedi bolj oddaljena ali sodobna?

 Kdo nastopa v odlomku? 

 Oče in hči skupaj nakupujeta.  Kakšen je njun odnos? Kako se razumeta? 

 Kaj kupuje oče? 

O čem govori odlomek? 

 O zdolgočaseni prodajalki.

 O trgovini s svetilkami.

 O nakupovanju. 

 O inženirski svetilki. 

Najstnica Jagoda se v tem delu tudi zaljubi … 

 Kakšno je srečanje med dekletom in fantom?

 Kako se takrat vede in počuti Jagoda? (Je razposajena, kot je to običajno za najstniške ljubezni.)



Branka Jurca: FANT ME GLEDA

Zakaj je deklica pomislila, da je prodajalka iz Poljske? Izberi ustrezno možnost. 

 Ker ne govori slovensko. 

 Ker očeta vika.

 Ker očeta naslavlja v 3. osebi. 

 Ker očeta tika. 

Izberi nepravilni odgovor. 

 Prodajalka je imela zelenomodro zasenčene veke. 

 Ustnice je imela živo rdeče in pobarvane.

 Roke je imela debele in negovane. 

 Roke je imela tenke in negovane. 



O BRANKI JURCI

Branka Jurca se je rodila leta 1914, umrla pa je leta 1999. 

Po poklicu je bila učiteljica. 

Med mladimi bralci je znana po številnih zgodbicah (Bratec in sestrica, Čuj in Katka), zgodbah (Anča Pomaranča, 

Snežaki v vrtcu) in povestih (Uhač in njegova druščina, Špelin dnevnik). 

Največji uspeh je dosegla z mladinsko povestjo Ko zorijo jagode (1974), po kateri je bil posnet film z 

istim naslovom. 

Izberi pravilen odgovor. Branka Jurca sodi v obdobje

 realizma.

 sodobne književnosti (20. stol.).

 romantike. 

Delo Ko zorijo jagode je srednje dolga pripoved o odraščajočem dekletu. Namenjena je mlajšim in manj

zahtevnim bralcem, zato dogajanje ni zapleteno, poudarek pa je na zgodbi. V pripovedi nastopa večje število

književnih oseb, dogajanje je časovno in krajevno bolj omejeno kot v romanu. Taki vrsti proznega besedila

pravimo POVEST.



Poznaš že precej literarnih del in njihovih ustvarjalcev. Bi jih znal našteti? Pet, ki se jih najprej spomniš, zapiši v

zvezek.

Koliko si zapisal ustvarjalk, torej žensk? V preteklosti so ženske bolj doživljali kot bralke in manj kot 

ustvarjalke. Spomni se znanih pesnic, pisateljic in dramatičark ter poveži njihova imena in priimke. 

Polonca        Brenk 

Desa            Lindgren    

Kristina Kovač

Bina Vidmar

Astrid Štampe Žmavc

Janja Muck

Beseda jagoda in Jagoda sta enakozvočnici.  Jagoda pisana z veliko začetnico pomeni žensko lastno ime, če je 

napisana z malo, označuje sadež. 

Poznaš še katero ime, ki ima, zapisano z malo začetnico, svoj pomen? 



Branka Jurca: KO ZORIJO JAGODE (FANT ME GLEDA)

Kritično presodi, kako dobro si usvojil(a) cilje tedenskega sklopa ur.

 Prepoznam dogajalni prostor, čas, temo besedila in vodilne motive. DOBRO/SLABO/DELNO

 Prepoznam književno osebo in znam izraziti svoje mnenje o njej. DOBRO/SLABO/DELNO

 Vem, kaj je pripovedno besedilo in kaj je značilno za povest. DOBRO/SLABO/DELNO

V PONEDELJEK, 25. maja 2020, SI BOSTE V OKVIRU 3 ur KULTURNEGA DNE ogledali slovenski film 

KO ZORIJO JAGODE.

https://www.dailymotion.com/video/x7m26hz

https://www.dailymotion.com/video/x3c1ev9

Po ogledu boste na kratko zapisali svoje mnenje o filmu (kaj ti je bilo všeč, kaj ne; bodite posebej 

pozorni na odnose med osebami) in ga oddali v DOKUMENT SPLETNE UČILNICE, kot ste to 

že storili pri tehniškem dnevu.

Lep vikend vam želita vaši učiteljici.

https://www.dailymotion.com/video/x7m26hz
https://www.dailymotion.com/video/x3c1ev9

