
 

Slovenščina, 6. a, b, p (18. 5.-22. 5. 2020) 

Pozdravljeni, šestošolci! 

Pripravili ste zanimive govorne nastope. Z veseljem sem si jih ogledala. 

Še vedno čakam peščico zamudnikov. Ne pozabite poslati posnetka, če 

ga še niste. To bo vaša zadnja letošnja ocena pri slovenščini. 

 

V šolskem letu 2020/2021 bom ponudila obvezni izbirni predmet 

filmska vzgoja, ki ga lahko izberete od 7. do 9. razreda. Predmet sem 

vam nameravala predstaviti v živo, v teh okoliščinah pa vas vabim, da 

preberete, kaj ponuja na spletni strani šole. Vsi filmofili lepo vabljeni, da 

se nam pridružite. Vem, da je med vam mnogo takih, ki z veseljem kaj 

posnamete. Kot lahko preberete, bo tokrat poudarek na igranem filmu.  

 

1., 2. ura 

Nadaljujemo s fantastično pripovedjo. 
 
Irsko-angleški pisatelj Jonatan Swift je zaslovel z domišljijskim 
potopisom Guliverjeva potovanja. V tej pripovedi spoznamo fantazijski 
svet, v katerem živijo pritlikavci in velikani. 
 
Preberi odlomke iz besedila J. Swifta: Guliver med pritlikavci in 
velikani v SDZ na str. 163–167. Reši naloge, ki sledijo odlomkom. 
Izpusti nalogo 18. na str. 166.  
 
ZAPIS v zvezek (književnost) 
 

Jonatan Swift: Guliverjeva potovanja 
 
Jonathan Swift je živel pred tristo leti v Angliji. Njegovo najbolj znano 
delo je domišljijski potopis Guliverjeva potovanja. 
 
V odlomkih besedila Guliver med pritlikavci in velikani zasledimo 
značilnosti fantastične pripovedi (fantastične osebe, predmeti, okolje). 



 

 

3. ura 
 

V nadaljevanju bomo spoznali pomembnega slovenskega avtorja 
stripovskih junakov. Verjetno tudi ti kdaj pa kdaj vzameš v roke strip. 
Kateri stripi so ti najbolj všeč? Gotovo poznaš Zvitorepca, Lakotnika, 
Trdonjo. In kdo je avtor teh treh stripovskih junakov? Miki Muster. 
 
Oglej si zbirko Mustrovih legendarnih animacij za otroški TV-program: 
https://www.youtube.com/watch?v=cEMtNq329P4 
 
Pred branjem stripa odgovori na vprašanje v SDZ na str. 168/1. Nato 
preberi odlomek stripa Gusarji na str. 169, 170 in reši še preostala 
vprašanja.  
7. nalogo na str. 168 reši v zvezek po prepisu podatkov o avtorju. 
Odgovori v celih povedih ali pa v obliki stripa. 
 
ZAPIS v zvezek (književnost) 
 

Miki Muster: Gusarji 
 
Miki Muster, rojen v Murski Soboti leta 1925, velja za prvega 
slovenskega pisca stripov. Že kot gimnazijec je želel k Disneyju, vendar 
je bilo to takrat nemogoče, zato je študiral na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani. Ustvaril je znane stripovske junake Zvitorepca, 
Trdonjo in Lakotnika, ki so nastopili v številnih stripih. Muster pa je 
znan tudi zaradi risank in reklam iz 80. let (Čunga Lunga, Medex, Viki 
krema). 
 
Srečanje z gusarji 
 
SDZ: str. 169/7. naloga  
 
 
 
4. ura 
 

Spoznali bomo strip še enega slovenskega avtorja Boštjana Gorenca, ki je 

https://www.youtube.com/watch?v=cEMtNq329P4


vsestranski ustvarjalec. Ima tudi zanimiv vzdevek, pravijo mu Pižama. 
Kot si že ugotovil, je strip sestavljen iz slike in besedila v oblačkih. 
Včasih ga ustvarjata dva ustvarjalca. In tako je Pižama z Matejem de 
Ceccom, ki se prav tako loteva prevajanja in še česa, ustvaril strip. Eno 
stran tega stripa najdeš v SDZ na str. 172. 
 
Preberi strip in reši naloge, ki se navezujejo nanj na str. 171, 173.  
 
 
 
ZAPIS v zvezek (književnost) 

 

Matej de Cecco in Boštjan Gorenc – Pižama: Pilko in 
Čopka v Narobniji 
 
STRIP  
Prepiši besedilo iz razlagalnega okvirčka na str. 171. 
 
Nadaljevanje stripa 
Reši nalogo 7. (SDZ, str. 173). 
 
Nadaljevanje stripa Pilko in Čopka v Narobniji pošlji na 
mil1a.kumer@gmail.com. 
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