
7. RAZRED – SLOVENŠČINA 6.–10. 4. 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Moj narobe svet 
 
Potrebuješ: DZ, str. 155–163, zvezek za književnost   
 
Vsebine:  

 Roald Dahl: Rdeča kapica in volk (DZ, str. 155) 
  Preberi besedilo o pesniku in pisatelju Roaldu Dahlu, nato preberi še pesem na str. 
156. Razmisli o njej in reši naloge v DZ (str. 157, naloge 1.–7.) 
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Roald Dahl: Rdeča kapica in volk, nato prepiši 
spodnje besedilo v okvirčku.  
 

 
Priredba Roalda Dahla Rdeča kapica in volk je pripovedna pesem s KOMIČNO 
PERSPEKTIVO ter vsevednim pripovedovalcem.  
 
* Komično perspektivo (perspektiva = gledišče, način gledanja na neko stvar) imajo umetnostna 
besedila, ki izražajo smeh in učinkujejo humorno. Smejemo se smešnim osebam, temu, 
kar povedo, in nerodnim situacijam, v katerih se znajdejo. 

 
  Predviden čas: 45 minut. 
 
 

 Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori (DZ, str. 158) 
  Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi 1. nalogo in odlomek na strani 158. Potem 
reši 2. nalogo na str. 159. Preberi še ostalo besedilo na str. 159–161.    
Razmisli o besedilu in reši naloge v DZ na str. 161–163 (naloge 4.–19.) 
 
 Zapis v zvezek za književnost: naslov Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori, nato 
prepiši spodnje besedilo v okvirčku. 
 

Delo Kozlovska sodba v Višnji Gori je humoreska. Humoreska velja za krajšo šaljivo 
zgodbo z različnimi oblikami humorja. Komične so lahko same besede, način govora, 
situacija ipd., zbujati mora smeh.  
 
Sporočilo Kozlovske sodbe je, da je človeška nespamet lahko celo usodna.  
 
Tema besedila je nespametno sojenje nedolžni živali.  
 
Jezik je starinski, zanj sta značilna pretiravanje in humor 
*Pretiravanje je slogovno sredstvo, pri katerem pesnik/pisatelj dejansko stanje 
namenoma predstavi prenapihnjeno ali omalovažujoče (= zmanjša mu pomen), da s tem 
poudari njegov pomen. 
 
*Pri pisanju besedila se lahko odločimo, kako bomo določeno zgodbo, situacijo, predmet, 
osebo … predstavili. Pravimo, da imamo za to na voljo več slogovnih postopkov. Iz 6. 
razreda poznamo opis, oris, dvogovor in pripovedovanje.  
Slogovna postopka v  Kozlovski sodbi sta največkrat označevanje in dvogovor. 



*Oznaka osebe je besedilo, v katerem predstavimo značajske lastnosti osebe, ne njenega 
videza.  

 
  Predviden čas: 135 minut. 

 
 

 Domača naloga  
Pofotografiraj ali prepiši nalogi 4. in 6. na str. 161 in ju pošlji svoji učiteljici na e-naslov. 
To naredi do petka, 10. 4.  

 
 

Povratna informacija učiteljic 
Naloge so tako napisane, da jih lahko učenec/učenka rešuje sam. Ko poglavje rešiš, ga lahko 
samostojno pregledaš v spletnem delovnem zvezku, ki vsebuje tudi rešitve (https://folio.rokus-

klett.si/?credit=ODGKS7_2izd&pages=156-157). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (7. a) – spela.cimerman@osmetlika.si 
PETRA KOSTELEC (7. b) – petra.kostelec@gmail.com 
NINA BRADICA (7. c) – markovic.nina@gmail.com 
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