
Pozdrav, 8. b! 

Si predstavljate, da bi Agata Schwarzkobler pisala dnevnik? V njem bi lahko brali o njenih 

občutkih pred sodbo, čustvih, ljubezni, strahovih … 

Morda bi pisalo takole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša današnja naloga je, da tudi vi napišete stran v SVOJEM DNEVNIKU! Na njej 

popišite dogodke ali pa le misli in občutja z dne v času karantene. Vem, da se vam v zadnjem 

mesecu ni dogajalo prav veliko, a morda je prav zato zdaj čas, da nekaj svojih misli, občutij, 

traparij ali dolgčasa, morda celo jeze v osami izlijete na papir in poveste, kako se počutite. Saj 

pravzaprav že mesec in pol živite v neke vrste »ječi«! Bodite čim bolj iskreni. 

Smo dogovorjeni? 

Strani iz svojih dnevnikov (ki naj bodo dolge vsaj pol strani v velikem zvezku) mi čim prej 

(najkasneje pa do nedelje, 26. 4.) in OBVEZNO pošljite na naslov 

barbara.veluscek@guest.arnes.si.  

Želim vam lep oddih in upam, da se po počitnicah morda vidimo ! 

Pozdrav, 

Barbara V. 

 

 

*DODATNO OBVESTILO za učence, ki berete za FBZ 

Učenci, ki berete za FBZ, mi podatke o prebrani knjigi ali pesniški zbirki (pesmi) pošljite v 

spodnjih preglednicah, in sicer na naslov barbara.veluscek@guest.arnes.si. Po prejetju vas 

bom obvestila, ali ste FBZ opravili.  

PROZA 

AVTOR: 
 

 

NASLOV KNJIGE:  

Ponedeljek, 12. avgust 1695: 

Sedim v ječi in jočem. Skorajda nimam moči, da bi pisala. Včeraj sem mislila, da bo 

vsega konec, da mi ne bo treba več trpeti, da bom končno dočakala svoj mir. A 

odločili so drugače. Jutri me čaka še preizkus z vodo. Kot da ni vsem že zdaj jasno, 

da bom umrla. Občutek imam, da sem na svetu čisto sama, pa čeprav veliko ljudi 

verjame v mojo nedolžnost. In mislim, da je med njimi tudi Jurij … 
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Kdo je glavna oseba? 
 

 

Kraj in čas dogajanja: 
 

 

Vsebina knjige: 
(največ 5 povedi) 

 

Poglavja (DA/NE, Koliko?): 
 

 

Moje mnenje o knjigi: 
 

 

 

PESEM 

AVTOR: 
 

 

NASLOV PESMI: 
 

 

Naslov pesniške zbirke: 
 

 

Tema pesmi = O čem pesem govori? 
(3 povedi) 

 

Kdo je v pesmi 
Izpovedovalec/pripovedovalec?  
(če je izpostavljen) 

 

Kaj pesem sporoča, me nauči? 
 

 

Koliko kitic ima? 
 

 

Koliko je v posameznih kiticah verzov? 
 

 

Poišči dva para besed, ki se rimata. 
 

 

Poišči pesniška sredstva: 

 okrasni pridevek 

 poosebitev 

 primera 

 ponavljanje 

 metafora (prenesen pomen 
besed) 

 

Moje mnenje o pesmi: 
 

 

 


