
7. RAZRED – SLOVENŠČINA, 18. 5.–22. 5. 
 
Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 

 
 
Za maj pravimo, da je mesec ljubezni. Prejšnja dva tedna smo o ljubezni brali v 
pesmih, ta teden pa bo ljubezen tema dveh pripovednih besedil, ki ju bomo 
obravnavali.  
 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Beremo in pogovarjamo se o ljubezni 
 

Potrebuješ: DZ, str. 122–130, zvezek za književnost   
 

Vsebine:  

 Desa Muck: Pod milim nebom (DZ, str. 122–125) 
 

  Preberi besedilo o pisateljici Desi Muck. Zagotovo jo poznaš! 
 

      Nato preberi nekaj odlomkov iz pustolovskega romana Pod  
         milim nebom, razmisli o njih in odgovori na vprašanja v DZ (str. 124–125, 2.–12. naloga). 

 

 

Pod milim nebom je pustolovski roman slovenske pisateljice Dese Muck. Govori o dveh 
dekletih, ki sta bili naveličani ukazovanja staršev, šolskih testov in tega, da nista imeli 
svobode. Želeli sta oditi v Ameriko in tam zasloveti kot pisateljica ali igralka. Na svojem 
potovanju pa sta ugotovili, da pot do slave le ni tako enostavna, kot sta si jo zamislili … 
 

  Predviden čas: 45 minut. 
 
 
 
 

 

 Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 ¾  
(DZ, str. 125–130) 
 

  Tudi zdaj  najprej preberi besedilo o pisateljici.  
 

      Nato preberi nekaj odlomkov iz dnevniškega romana  
      Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 ¾, razmisli o njih in odgovori na vprašanja v DZ  
      (str. 127–130, 2.–18. naloga). 
 

 

  Zapis v zvezek za književnost: naslov Sue Towsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta,  
      starega 13 ¾. Nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku.  
 

Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 ¾ je leposlovni dnevnik z izmišljenim glavnim 
junakom. Napisala ga je pisateljica. Temelji na resničnih in izmišljenih dogodkih ter na 
resničnih in izmišljenih osebah. 
 

Dnevnik lahko piše vsak, ki čuti potrebo na papir izpovedati svoja doživetja. Tako nastane 
dokumentarni dnevnik, ki temelji na resničnih dogodkih in jih zapisuje v vrstnem redu, kot 
so se zgodili. Dnevnik opisuje le za pisca pomembne dneve, ljudi, dogodke ipd. 
Večina osebnih dnevnikov je tujim očem skrita, saj jih avtor piše le zase. 
 

  Predviden čas: 90 minut. 

Če se ti zdita knjigi 

zanimivi, preberi celi! 



 Ustvarjalna naloga – dnevniški zapis 
 

  Ne ustraši se, ne bo ti treba pisati svojega dnevnika. 😊 

      Pač pa si zamisli, da si Taja/Vlasta/Marjan/Rudi, in prvi odlomek besedila Pod milim  
      nebom (DZ, str. 122–123) spremeni v dnevniški zapis. 
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Dnevniški zapis.  
 
      Nato odlomek iz delovnega zvezka spremeni v dnevniški zapis –  
      poskušal/-a boš napisati leposlovni dnevnik. Glej navodila zgoraj. 
 
      Svoj izdelek fotografiraj in pošlji svoji učiteljici na e-naslov. To naredi do petka, 22. 5.  
 
  Predviden čas: 45 minut. 

 
 

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=112-113). 
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@osmetlika.si  NOVO! Imam nov e-naslov. 
NINA BRADICA (7. c) – nina.bradica@osmetlika.si  NOVO! Imam nov e-naslov. 
 
 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS7_2izd&pages=112-113
https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS7_2izd&pages=112-113
mailto:spela.cimerman@osmetlika.si
mailto:petra.kostelec@osmetlika.si

