
Ponedeljek, 16. marec 2020 

SLJ 6. b – učiteljica Tadeja Plut Krajnik 

Pozdravljeni, učenci!  

Vsak dan boste na spletni strani našli navodila za delo pri predmetu SLJ, po urniku. V kolikor 

bom na učni list napisala razlago, si jo prepišite ali natisnite in nalepite v zvezek. Upam, da bo 

naše sodelovanje na daljavo dobro potekalo in vam želim obilo koristnega in sproščujočega 

preživljanja časa doma.  

Navodilo za današnji dan:  

Učni pripomočki: Berilo in zvezek, stran književnost 

Navodilo: V berilu poišči besedilo Otona Župančiča: Barčica 

Besedilo si oglej in ga preberi. Preberi tudi razdelka Male učenosti in Pesem je tudi tvoja. 

Nato v zvezek prepiši naslednjo razlago in vprašanja, na katera sproti pisno odgovarjaj:   

 

Oton Župančič: Barčica 

Kam bi uvrstil besedilo Barčica – v liriko, epiko ali dramatiko? ________________________ 

V liriko ali pesništvo sodijo besedila, ki jih prepoznamo po: 

-  njihovi značilni obliki: kitice, verzi 

- rimah 

- pesniških sredstvih. 

Lirska besedila so polna podob iz narave, čustev, misli -  v pesmi Barčica Oton Župančič 

izraža žalost ob izseljevanju Slovencev, zato je pesem na nekaterih mestih otožna.  

Iz pesmi izpiši pesniška sredstva (pomagaj si z razlago v zvezku na začetku leta): 

- okrasni pridevki: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- ponavljanje:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Kaj je nagovor in koga pesnik nagovarja? Pomagaj si z razlago v 

berilu._____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Kaj so lesovi? Pomagaj si z razlago v berilu. _________________________________ 

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

Če slučajno nisi prejel vprašanj za domače branja, jih imaš spodaj, na drugem listu, datum 

pa bo prestavljen. 



2. DOMAČE BRANJE: 

TONE SELIŠKAR: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA 

 

Domače branje lahko narediš na posamezne liste, ki jih spneš in daš v mapo, ali v zvezek, na stran 

književnost. 

1. Predstavi pisatelja (življenje, dela, nagrade). Zapomni si 5 dejstev iz njegovega življenja.   

2. Med branjem si v obliki naslovov zapisuj dogodivščine, ki jih doživi Ivo, in po prebranem delu napiši 

jedrnato obnovo (ne več kot eno stran).   

3. Kateri dogodek v knjigi ti je bil najbolj všeč? Natančno ga opiši. Predstavi vzrok za dogodek, kraj, 

čas, udeležene osebe in posledice dogodka.  

4. Kateri dogodek ti je bil najmanj všeč?  

5. Naštej književne osebe. Opiši glavno osebo in eno osebo po tvojem izboru.  

Če si to knjigo že prebral, preberi v tem času knjigo po izbiri – če se le da, naj bo pustolovska, glavni junaki 

naj bodo mladi (ustrezne zbirke:  Skrivnosti, Pet prijateljev, Zvesti prijatelji: Bela past, …). Odgovori na 

vprašanja zgoraj. 

 


