
Slovenščina, 6. a, b, p (25. 5.-29. 5. 2020) 

V letošnjem šolskem letu smo pri književnosti spoznavali predvsem 

pripovedništvo in pesništvo. Tokrat so na vrsti dramska besedila. 

1. ura 

Za začetek si v okvirčku SDZ na str. 174 preberi, kaj je značilno za 
dramska besedila. Nato glasno preberi tri primere različnih besedil na 
str. 174, 175, in sicer:  
 
Tadej Golob: Zlati zob, 
Saša Vegri: Na obali in 
Milan Dekleva: Lenča Flenča. 
 
Ugotovi, v čem so si besedila podobna in v čem se razlikujejo med seboj 
in jih ustrezno razvrsti glede na značilnosti. Pomagaj si s platnicami SDZ 
– zadnja stran (pesništvo, pripovedništvo, dramatika). Reši naloge 1., 2. 
na str. 174-176. 
 
Razmisli, ali poznaš gledališke izraze dejanje, prizor, glavno (dialog, 
monolog) in stransko besedilo (didaskalije). Če ne najdeš odgovorov, 
poišči razlago na spletu. Nato zapiši definicijo v zvezek. 
  
Zapis v zvezek (književnost) 
 
DRAMSKA BESEDILA 
 
Dramska besedila so besedila, ki so napisana za gledališče (oder). 
Prepoznamo jih po tem, da so napisana po vlogah in največkrat v obliki 
dialoga (pogovora med dramskimi osebami). Poznamo več vrst dramskih 
besedil: tragedije, komedije, muzikali, radijske igre, lutkovne igre. 
  
Dramska besedila so običajno razdeljena na več dejanj, dejanja pa na 
prizore. Prizor je določen s prihodom ali odhodom dramske osebe na 
oder oz. z odra. 
 
Dramsko besedilo je sestavljeno iz glavnega besedila (to je govor oseb) 

in stranskega besedila (didaskalije – kaj počnejo osebe oz. kako kaj 

povejo). 



2.-4. ura 

Spoznal boš zgodbo o deklici Doroteji, ki jo je vihar odnesel v 
fantastično deželo Oz. Napisal jo je ameriški pisatelj Lyman Frank Baum 
in nosi naslov Čarovnik iz Oza. Večkrat je bila prirejena za gledališki 
oder, po njej so posneli več risank in filmov. 
 
Prvotni film je nastal že leta 1925 in je bil nemi film. Leta 1939 pa so z 
Judy Garland v glavni vlogi posneli zelo znan fantastično-muzikalni film. 
Poznaš še kakšne muzikale? 
 
Prisluhni pesmi iz filma z naslovom Somwhere Over the Rainbow: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU 
 
Preberi odlomek iz malce spremenjenega dramskega besedila v SDZ na 
str. 177-179 in reši naloge 1.–3. na str. 176 in 179.  
 
V kakšni obliki je zapisano besedilo? Gre za pripovedno, pesniško ali 
dramsko besedilo? Po čem ga prepoznaš? 
 
Reši še preostale naloge na str. 180. 
 
Zapis v zvezek (književnost) 
 

Lyman Frank Baum: Čarovnik iz Oza 
 
Ameriški pisatelj Lyman F. Baum je leta 1900 napisal otroški roman 
Čarovnik iz Oza. Po njem so leta 1925 posneli nemi film, leta 1939 pa 
najbolj znan barvni in zvočni muzikalni film. 
 
Na spodnji povezavi si oglej še risanko na to temo. Če nimaš časa, poišči 
samo izbrani odlomek, sicer pa si oglej celo. Žal ni podnaslovljena. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3pqCBaWAEaI 
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