
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7. razred – 3. teden    

(6. 4. 2020 do 10. 4. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Že tretji teden se učimo na daljavo. Zdaj ste verjetno vsaj malo ujeli vsak svoj 

ritem šolsko-domačega dela, kajne? Prepričani smo, da si kljub delu za šolo lahko 

vzamete prosto za stvari, ki jih radi počnete v varnem zavetju svojega doma. 

V tem tednu smo vam spet pripravili zaposlitve, za katere smo presodili, da jih 

zmorete opraviti sami. Skrbno si porazdelite delo in ga natančno opravite. Le 

pogumno tudi v tem tednu. 

Spodbude k branju so obrodile prve sadove. Kar nekaj se vas je obrnilo na nas 

in ste nam v elektronskih sporočilih napisali obnove prebranih knjig; tako ste poročali 

za bralno značko. Še vedno velja, da obnove napišete v zvezek, a če se vam zdi 

sprejemljivo in zanimivo, nam lahko napišete obnove tudi na naše elektronske 

naslove. Rok za poročanje za bralno značko je podaljšan do konca šolskega 

leta, zato se še vedno splača potruditi. Pridno berite, berite, berite … še naprej. 

Tokrat imamo še posebno prošnjo. Za vas smo pripravili kratko anketo, da 

dobimo povratne informacije, kako se znajdete z delom pri slovenščini doma. In kako 

nam lahko pomagate? Kliknite na povezavo   https://www.1ka.si/a/268032   in rešite 

kratko anketo. Anketa bo aktivna do sobote, 11. 4. 2020. Tako nam boste pomagali, 

da bomo lažje načrtovali delo pri slovenščini za naprej. Saj bo šlo, kajne? Hvala. 

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskih naslovih: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik - vilkot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

Vse dobro in ostanite zdravi.     

Aktiv učiteljev slovenščine 
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Ta teden se bomo od basni in dramskega besedila podali k pesmim.  

1. V zvezek napiši naslov PESMI  

O pesmih že marsikaj veš. Razmisli, na kaj pomisliš ob besedi pesem; na primer kaj 

je pesem, po čem jo prepoznaš … morda se spomniš kakšnega pesnika ali pesnice in 

naslova pesmi?  

V zvezek nariši preprost miselni vzorec. Napiši vse, na kar pomisliš ob besedi pesmi. 

 

 

 

 

To je bilo preprosto, kajne?  

Letos smo eno pesem že obravnavali. Pomisli na ljudsko pesem Pegam in Lambergar. 

Prelistaj po zvezku in poišči zapis o pesmi Pegam in Lambergar. Ponovi, kar smo 

zapisali, kaj je značilno za pripovedno ljudsko pesem. 

Zdaj pa dvakrat preberi spodnjo pesem z naslovom Pesem (enkrat glasno in 

enkrat tiho), ki jo je napisal pesnik Tone Pavček (Berilo 7, str. 130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESMI 



V ZVEZEK prepiši vprašanja in odgovori nanje v povedih. 

a) Kaj je značilno za pravo pesem? Pomagaj si s 1. kitico. 

b) Kdaj se piše prava pesem? Navedi vsaj tri podatke iz 2. kitice. 

c) Pojasni, pod katerimi pogoji nastane prava pesem. Pomagaj si s 3. kitico. 

d) Pojasni, kaj pomeni, da je pesem z rano in rožo zaznamovana. Odgovori s 

svojimi besedami. 

e) Koliko kitic ima pesem? 

f) Ali so kitice po številu verzov enake ali različne? Utemelji svoj odgovor. 

g) Iz zadnje kitice v parih izpiši besede, ki se rimajo. 

 

RAZMISLI, ali prebrana pesem bolj pripoveduje zgodbo o nastajanju pesmi             

ali pesnik bolj izpoveduje svoje misli, kako nastane pesem.  

 

Pesem bolj izpoveduje misli in taki pesmi pravimo izpovedna ali lirska pesem. 

 

V ZVEZEK PREPIŠI:  

Lirska ali izpovedna pesem izpoveduje pesnikove misli ali čustva do 

nekoga ali  nečesa. Med izpovedne pesmi spadajo ljubezenske pesmi. 
 

Lirski izpovedovalec je oseba, ki v besedilu (pesmi) izpoveduje svoje 

občutke razpoloženje, doživljanje sveta, misli in podobno. 
 

Epska ali pripovedna pesem – dogajanje v pesmi lahko povežemo v 

zgodbo.  
 

Poezija je sopomenka besedi pesništvo. 

Poet je sopomenka besedi pesnik. 

 

PREVERI SE: 

Berilo odpri pri naključni pesmi in jo preberi. Ustno odgovori:  

Kdo je poet prebrane pesmi? 

Določi, ali je pesem lirska ali epska. Pojasni, zakaj tako misliš. 

 

Če si ob pesmi znal/a odgovoriti na zastavljeni vprašanji, se loti naslednje naloge. Če 

ne, še enkrat preberi zapis v zvezku in poskusi ponovno. 

 



2. Raziskovanje in branje pesmi Toneta Pavčka 

Tone Pavček (1928–2011) je slovenski pesnik, ki je pisal za otroke in odrasle. 

Mladi bralci ga najbolj poznajo po pesniških zbirkah Juri Muri, Vrtiljak, Besede za 

sladkosnede. Med mlajšimi najstniki pa je priljubljena njegova pesniška zbirka 

Majnice, fulaste pesmi. Veliko njegovih pesmi je tudi uporabljenih kot misli za rojstne 

dneve. 

 

Na svetu si, da gledaš sonce. 

Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce,  

in da s sveta odganjaš – sence. 

 

 

V PRILOGI za slovenščino imaš nekaj pesmi Toneta Pavčka.                                     

Prelistaj jih in preberi vsaj tri katerekoli njegove pesmi.                                   

Seveda, če so ti všeč, jih lahko prebereš tudi več.  

 

V ZVEZEK NAPIŠI naslove prebranih pesmi Toneta Pavčka.                                            

Pojasni še, katera pesem ti je bila najbolj všeč in zakaj (do tri povedi). 

3. Poustvarjaj 

Poskusi napisati svojo pravo pesem. Lahko izbereš kakšno čustvo, na primer 

ljubezen, strah, zvestobo … in napišeš pesem o simpatiji, prijateljstvu … Lahko se 

osredotočiš na aktualno dogajanje, o njem razmišljaš in napišeš pesem o počitnicah, 

ki to niso; o virusu s krono, ki nam je spremenil življenje … 

Koraki do pesmi:  

 Izberi temo svoje pesmi.  

 Poišči besede, ki se rimajo.  

 Besede smiselno poveži v verze. 

 Zloži verze v vsaj štiri kitice po najmanj štiri vrstice.  

 Pesmi daj zanimiv naslov.  



 

Pomembno je poskusiti, pa četudi ne bodo čisto vse besede povsem štimale druga z 

drugo. Kdo ve, morda pa odkrijemo prave razredne pesnike in pesnice?  

Vseh nastalih pesmi se že veselimo. Lahko bi izdali razredno pesniško zbirko, kakšno 

pa bomo zagotovo objavili na spletni strani šole ali v lokalnem časopisu. Kar korajžno 

poskusite!  

Če presodiš, da je poustvarjalna naloga res pretežka zate, pa prepiši eno izmed 

pesmi Toneta Pavčka v zvezek. Lahko jo poiščeš na spletu ali v priloženem gradivu. 

 

4. Za vedoželjne (poljubno)  

Spodaj je nekaj zanimivih povezav, na primer do intervjuja s pesnikom, ki je povedal, 

zakaj je dal pesniški zbirki malo nenavaden naslov – Majnice, fulaste pesmi.  

https://www.youtube.com/watch?v=P749-j7DR-Y 

Lahko si ogledaš zanimive odigrane deklamacije oz. uglasbene Pavčkove pesmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=4TnWLQtUEdg 

https://www.youtube.com/watch?v=wWY6NFXA7kI 

https://www.youtube.com/watch?v=nnkGsD_tZu8  

https://www.youtube.com/watch?v=oP9lgHZ50KA 

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

Ali pa si ogledaš predstavitev Toneta Pavčka in njegovih pesmi. 

https://prezi.com/pgg-aomv1tle/majnice-tone-pavcek/?fbclid=IwAR3vcllVATTvWgJJH5WrgRO6-

VxQk85C439OkEyMOkEzaNSLbLy2YJjw0fg  

https://prezi.com/syxovyi-rss1/tone-pavcek/ 

 

Te zanima? Klikni in poslušaj. Tudi tako si lahko krajšaš čas.  

Uživaj v pesništvu še naprej. 

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!   

        Aktiv učiteljev slovenščine 
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