
Pozdravljen, 7. B! 

Upam, da ste prejšnji teden preživeli mirno, da ste veliko uživali, hkrati pa opravljali tudi 
šolske obveznosti, ki smo vam jih naložili učitelji. Naj vas spomnim – prejšnji teden ste 
morali prebrati Martina Krpana in odgovoriti na vprašanja ob besedilu. Ker imate delovne 
zvezke in zvezke za vaje v šoli, ste odgovore lahko pisali v kak drug ali nov zvezek, do 
delovnega zvezka pa ste dostopali preko povezave https://www.irokus.si/izbirka.  

No, pred nami je nov teden in nove naloge. Od danes naprej vam bom naloge pošiljala po 
urniku, torej vsak dan sproti. Svetujem vam, da tudi vi delo opravljate sproti, sicer se vam ga 
bo nabralo preveč.  

Že jutri boste nadaljevali z obravnavo Martina Krpana, danes pa bi vas rada spomnila in 
spodbudila k opravljanju nalog, za kateri smo bili dogovorjeni že pred prenehanjem pouka. 

1. DEKLAMACIJA PESMI Rdeča kapica in volk: 
Ker boste pri likovni umetnosti danes pesem ilustrirali, je to odlična priložnost za 
njeno učenje na pamet. Potrudite se, da jo deklamirate čim bolj doživeto – tako kot 
smo vadili že v šoli. Za oceno jo boste deklamirali takoj po vrnitvi v šolo. 

2. DOMAČE BRANJE – knjiga po lastnem izboru: 
Dogovorili smo se, da boste o knjigi pripravili govorni nastop. Ker pa se bojim, da 
nam bo za izvedbo govornih nastopov po vrnitvi v šolo zmanjkalo časa, mi boste do 
petka, 3. 4., na moj el. naslov barbara.veluscek@guest.arnes.si poslali le besedilo 
(zapisano v Wordovem dokumentu), ki ga bom ovrednotila s točkami. Besedila se 
vam torej ne bo treba učiti na pamet.  
Upam, da ste knjigo že prebrali  in se danes že lahko lotite pisanja. Ker vas ima 
večina zvezke v šoli, naj vas spomnim, da besedilo mora vsebovati: 

 naslov in avtorja prebrane knjige, 

 podatke o avtorju (2 podatka o življenju in njegovih delih), 

 podatke o založbi in letu izdaje, ilustratorju in prevajalcu knjige (če ju ima), 

 podatka o kraju in času dogajanja, 

 opis (zunanjost) in oznaka (značaj) glavne ali glavnih oseb (vsaj 5 povedi), 

 omembo vsaj treh stranskih oseb, 

 kratko vsebino knjige (okoli 10 povedi), 

 mnenje o knjigi z utemeljitvijo. 

 

Toliko za danes. Učite se pesem in lotite se pisanja, jutri pa nadaljujemo s Krpanom! 

Pozdrav, Barbara V. 

PS: Na moj el. naslov barbara.veluscek@guest.arnes.si mi lahko vsak dan pišete tudi, če 
imate kakršno koli vprašanje v zvezi z delom. 


