
6. RAZRED – SLOVENŠČINA (11. 5.–15. 5. 2020) 

 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Fantastično 
 
Potrebuješ: DZ, str. 154–163, zvezek za književnost   
 
Vsebine: 
   

 Michael Ende: Momo (DZ, str. 154)  
  Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi dva odlomka iz fantastične 
pripovedi Momo. Predzgodba: 

Razmisli o obeh odlomkih in 
reši naloge v DZ  
(str. 156–157, naloge 3–9 (10. nalogo 
izpusti) in str. 158–159, naloge 12–17).  
 
 
 
 

 

  Predviden čas: 90 minut. 
 

 J. K. Rowling: Ognjeni kelih (DZ, str. 160) 
  Preberi besedilo o pisateljici, nato preberi odlomek iz fantastične  
     zgodbe Ognjeni kelih, ki ga najdemo v drugi knjigi svetovno znane serije  
     knjig o Harryju Potterju. Razmisli o njem in reši naloge v DZ (str. 162–
163, naloge 2–9). 
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov J. K. Rowling: Ognjeni kelih, nato prepiši spodnje  
       besedilo iz okvirčka.  
 

FANTASTIČNA PRIPOVED 
 

Zgodbe o Harryju Potterju so fantastične. To pomeni, da vsebujejo eno ali več 
fantastičnih prvin, ki so lahko: 
 - fantastična književna oseba, 
 - nerealen dogajalni prostor, 
 - neresnično dogajanje, 
 - čarobni predmet. 
 

Fantastično besedilo je tudi zgodba Momo. 
 

 
    V zvezek prepiši in dopolni tudi tabelo, v katero boš vpisal fantastične prvine, ki jih  
    lahko najdemo v obeh obravnavanih delih. Če česa ne najdeš, to napiši v okvirček. 
 

 M. Ende: MOMO J. K. Rowling: OGNJENI KELIH 

Fantastična književna oseba   

Nerealen dogajalni prostor   

Neresnično dogajanje   

Čarobni predmet   

Na robu mesta, v ruševinah starega  
amfiteatra, živi brezdomna deklica Momo.  
Nekega dne mesto zavzamejo resni možje 

v sivem. Le Momo ima moč, da se jim upre.  
S pomočjo mojstra Hora in njegove želve  
Kasiopeje razišče temno skrivnost in reši  

svet pred prežečo nevarnostjo.  



 

 Naloga 
Fotografiraj rešeno tabelo (glej zgoraj) in jo pošlji svoji učiteljici slovenščine 
najkasneje do petka, 15. 5. 2020, na e-naslov.  
 
  Predviden čas: 90 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=ODGKS6_2izd&pages=106-107). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
Nekatere naloge bo treba pretipkati ali pofotografirati in jih poslati svoji učiteljici – prav tako po  
e-pošti. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

HELENA KOSTELEC (6. a)  – heldzi8@hotmail.com 
ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (6. b) – spela.cimerman@osmetlika.si 
PETRA KOSTELEC (6. c) – petra.kostelec@osmetlika.si – NOVO Imam nov e-naslov. 
 
 
 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=106-107
https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=106-107
mailto:heldzi8@hotmail.com
mailto:spela.cimerman@osmetlika.si
mailto:petra.kostelec@osmetlika.si

