
NAVODILA ZA DELO (Lovro Kuhar-Prežihov Voranc) 

1. V šolski zvezek napiši naslov LOVRO KUHAR – PREŽIHOV VORANC 

 

2. Iz berila na strani 134 prepiši njegov življenjepis – oblikuj si miselni vzorec ali zapisuj po 

alinejah (če si njegov življenjepis že pripravil v dodatnem zvezku – v sklopu navodil za domače 

branje – ga vseeno zapiši tudi v šolski zvezek). 

 

3. Napiši nov naslov: Prežihov Voranc: POTOLČENI KRAMOH 

 

4. Pod naslov zapiši: 

Zbirka enajstih črtic Solzice je zbirka utrinkov iz Prežihovega življenja, predvsem iz njegovega 

otroštva. Že takrat je pisatelj začel spoznavati ljudi, njihove lastnosti, ki so lahko dobre ali pa 

tudi slabe. 

 

ČRTICA 

Črtica je kratka zgodba, napisana na podlagi drobnega občutja, dogodka, kakšnega spomina ali 

pa le kot utrinek iz narave. Avtorji z njo prikazujejo predvsem svoje razpoloženje, pripetljaje ali 

pa drobec spomina na lastno otroštvo. 

 

5. Preberi črtico Potolčeni kramoh (2x). 

 

6. Naslednja vprašanja zapiši v zvezek in nanje odgovori: 

•  Zgodba je prvoosebna pripoved. Utemelji. 

 

• Kje in kdaj se zgodba odvija? 

 

• Določi glavni in stranske osebe v zgodbi. 

 

• V 4 do 6 povedih opiši, kako in zakaj se je odnos med pripovedovalcem in Cencljem 

spremenil. 

 

• Besedilo je črtica. Zapiši tri dokaze v prid tej trditvi. 

 

• Kako bi ti ravnal, če bi se znašel v taki situaciji kot Cencelj in bi se ti vsi posmehovali? 

Opiši v 4 do 6 povedih. 

 



NAVODILA ZA DELO (Borut Gombač) 

1. V šolski zvezek zapiši naslov Borut Gombač: RUMENA IN MODRA NOGAVICA 

 

2. Pod naslov zapiši: 

Avtor se v kratki zgodbi poigrava z likovno podobo besedila in zgodbo s tem bogati z dodatnim 

pomenom. Deček v prvi osebi pripoveduje o tem, da zamuja k pouku in da gredo zato vse stvari 

narobe. 

 

FANTASTIČNA LITERATURA 

Fantastična literatura je literatura, ki upodablja nenavadne dogodke, osebe in je polna 

domišljije. Vanjo sodijo dela, v katerih avtor uporablja elemente realnega sveta, vendar jih 

sestavlja v razumsko nezložljivo celoto. 

 

3. Preberi besedilo Rumena in modra nogavica (2x). 

 

4. Naslednja vprašanja zapiši v zvezek in nanje odgovori: 

• Kako se začne fantov dan? 

 

• Ali ima fant dres z napisom RONALDINO 10? Utemelji. 

 

• Kateri dogodek je v zgodbi spremenil tok časa? 

 

• Kaj pomeni: 

a. »Naš blok si je z obema rokama zgroženo pokril ušesa /…/«? 

 

b. Kako imenujemo slogovno sredstvo, s katerim določenemu predmetu pripišemo 

človeške lastnosti? 

 

• Iz besedila izpiši tri rimane besede. 

 

  


