
 
Slovenščina, 6. a, b, p (11. 5.-15. 5. 2020) 

1., 2. ura 

Nadaljujemo s fantastično pripovedjo, ki jo gotovo poznaš. 
 
Britanska pisateljica J. K. Rowling je napisala serijo knjig o Harryju 
Potterju, po katerih so bili posneti tudi filmi. Ti je Harry Potter všeč? 
Kaj meniš, zakaj so knjige tako zelo popularne?  
 
Preberi odlomek J. K. Rowling: Ognjeni kelih v SDZ na str. 160–162 in 
reši naloge na str. 165–163 (brez 10. naloge). 
 
Poglej si še napovednik filma Ognjeni kelih: 
https://www.youtube.com/watch?v=PFWAOnvMd1Q 
 
ZAPIS v zvezek (književnost) 
 

J. K. Rowling: Harry Potter (Ognjeni kelih) 
 
J. K. Rowling je britanska pisateljica, ki je zaslovela s knjigami o Harryju 
Potterju, čarovniškem junaku. 
 
Značilnosti fantastične pripovedi v odlomku: 
- fantastična oseba: Hagrid … 
- čarobni predmet: ognjeni kelih 
- neresnično/nestvarno dogajanje: kelih izbere tekmovalce … 
- nestvarni prostor: Bradavičarka … 
 

Radovedni Harryjevi oboževalci sledite spodnji povezavi (Harry Potter 
od doma) in raziskujte: 
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFWAOnvMd1Q
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home


3., 4. ura 
 
Ponovimo premi in odvisni govor. V pomoč ti bo samostojni delovni 
zvezek Slovenščina v oblaku 6 (Izgovarjamo in zapisujemo). 
 
Odpri priloženi korona delovni zvezek na str. 47 in ponovi pravopisna 
pravila za premi govor. Premi govor prepoznaš po narekovajih v 
dobesednem navedku. Pozorno si oglej, kdaj zapišeš narekovaj spodaj in 
kdaj zgoraj. 
 
Preberi še besedilo v modrem okvirčku na str. 50 in ponovi pravopisna 
pravila za odvisni govor. 
 
ZAPIS v zvezek (jezik) 
 

Premi, odvisni govor – utrjevanje 
 

1. Izdelaj miselni vzorec oz. kratke zapiske na temo PREMI GOVOR 
in zapiši v zvezek (iz katerih 2 stavkov je sestavljen, poudari 
pravopisna pravila) 
 
Reši naloge v SDZ Slovenščina v oblaku 6 na str. 48, 49/43., 44. 
 

2. Izdelaj miselni vzorec oz. kratke zapiske na temo ODVISNI 
GOVOR in zapiši v zvezek (poudari pravopisna pravila) 
 
Reši naloge v SDZ Slovenščina v oblaku 6 na str. 50/47., 48., 
str. 51. 
 

Preveri pravilnost odgovorov s pomočjo rešitev SDZ, ki jih prilagam. 
Popravljaj z rdečo. 
 
Napiši v zvezek kratek pogovor - telefonski premi govor o preživljanju 
prostega časa v karanteni med dvema učencema. Vsebuje naj 6 povedi 
premega govora. Pazi na ločila. Fotografiraj (samo pogovor) in pošlji na 
mil1a.kumer@gmail.com. 
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