
SLOVENŠČINA 

Pozdravljeni!  

 

Pa je tu že petek in potem vikend – čas, ko boste malo počili  

 

Še pred tem pa bomo (takole na daljavo) spoznali zanimivega slovenskega mladinskega 

pisatelja. Z nami je Žiga X Gombač. Kaj pa je ta X?? Odgovor mi pošlji na moj 

elektronski naslov.  V pomoč pa ti je lahko ogled naslednje oddaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9qHnUxjQHU 

 

No, Žiga Gombač ni le pisatelj. Je glasbeni novinar, 

urednik, organizator koncertov, tekstopisec in svetovalec 

za odnose z javnostjo v oglaševalski agenciji. Danes je na 

enem izmed slovenskih radijski postaj predstavnik za stike 

z javnostjo in kreativni producent.  

 

V romanu Jastrebov let ima glavno vlogo šestošolec Lin. 

Starši mu povedo, da bodo poletje preživeli na otoku Cres. 

Lin, ki je sprva zelo razočaran, ker se ne bo mogel družiti s prijatelji, na hrvaškem otoku 

doživi nekaj razburljivega in napetega.  

 

Naloge: 

- preberi odlomek iz romana Jastrebov let v delovnem zvezku (str. 141–144) 

- nato reši naloge, ki sledijo (od 7. do 15.) 

- rešitve preveri s pomočjo spletne strani irokus (zdaj verjetno nimaš več težav pri 

vstopu na to spletno stran) 

 

V zvezek za literarne zapise (mali črtasti zvezek) zapiši naslednje: 

 

ŽIGA X GOMBAČ: JASTREBOV LET 

Žiga X Gombač spada med mlajše ustvarjalce na Slovenskem. Nekoč glasbeni novinar, nato 

koncertni organizator, pozneje glasbeni urednik, zdaj pa uspešen mladinski pisatelj in radijec, 

ki prisega na zdrav in pozitiven način življenja. Njegova dela: Jastrebov let, Risova 

bratovščin, Gusar Edi reši prijatelje, Živa in Prabled, Dnevnik legionarja Primusa, Skrivnost 

stoletnega vetra. 

V kriminalki je v ospredju kriminalno dejanje, storilec, žrtev in detektiv, v detektivki pa 

predvsem detektiv in njegovo raziskovanje posameznega primera. 

______________________________________ 
Česa se boš to uro naučil/kaj boš ponovil, na katerem področju znanja se boš izboljšal …? 

 
- izboljšal boš branje, saj boš glasno ali tiho bral umetnostno besedilo 

- kaj novega izvedel o zanimivem mladinskem pisatelju 

- iz prebranega boš znal izluščiti bistvene podatke, saj boš odgovoril na vprašanja v DZ 

- ponovil boš značilnosti kriminalke in značilnosti detektivke 
 

 

Želim vam lep in miren konec tedna!  

Učiteljica Mateja  

https://www.youtube.com/watch?v=O9qHnUxjQHU

