
DELO DOMA: 3. TEDEN - 23. 11. 2020, ponedeljek  

Pouk bo potekal TUDI preko zoom-a. 

 

SLO: KNJIŽEVNOST, Danilo Gorinšek PESEM O SONCU  (obravnava pesmi) 

Verjetno poznaš njegovi zbirki Vrtiljak in Maj je maj.  

                                                                           Pesmica Maj  

                     

 

 DaniloGorinšek, slovenski igralec, pevec, režiser, libretist, prevajalec in dramatik,  

* 19. februar 1905, Lipnica, Avstrija, † 1988. 

Večinoma je deloval v Mariboru. Prvič je nastopil kot 

igralec že leta 1922, obiskoval je dramsko šolo.  

Na začetku druge svetovne vojne je bil izgnan v Srbijo, 

leta 1942 je prišel v Ljubljano, kjer je nastopal do leta 

1945. Tedaj se je vrnil v Maribor, kjer je kot igralec, pevec 

v operetah, lektor in režiser deloval do upokojitve leta 

1964.  

Zadnje leto službovanja je bil direktor drame. 

 

 

 

 

 

 

- BRANJE PESMI: Pesem o soncu 

- RAZČLEMBA BESEDILA PESMI 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igralec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pevec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEiser
https://sl.wikipedia.org/wiki/Libretist
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajalec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dramatik
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/1905
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lipnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/1988
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Srbski_izgnanci&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana


- ZGRADBA PESMI 

 

Preberi naloge v Berilu na strani 17, na zelenem polju!  

 

Zapis v zvezek: 

Naslov:      Pesem o soncu, Danilo Gorinšek 

 

Prepiši tebi najljubšo kitico in jo ilustriraj: 

 

 

 

 

 

GOS: 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

 

 

V petek, 20.11.2020, smo imeli Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Upam, da si pripravil zajtrk zase in za tiste člane družine, ki so bili ta dan 

s teboj. 

Si pripravil kruh, med, maslo, mleko in jabolko? Če tega nisi imel, si 

pripravil verjetno zajtrk po svoje. 

  

V zvezek nariši pripravljeno mizo s pogrinjkom, ne pozabi napisati  

naslova.  

 



DRU: SELITVE (ponovitev in reševanje nalog v DZ)  

SELITVE, besedilo najdeš v SDZ na strani 24 in 25. 

- V prilogi si oglej PPT 

- Zapis v zvezek (navodila v ppt) 

Preden se lotiš reševanja nalog, 2 x glasno preberi besedilo   

SELITVE, ki ga najdeš v SDZ na strani 24 in 25.  

Ob drugem branju v roke vzemi zeleno pisalo in v besedilu 

podčrtaj   ključne besede ali besedne zveze.  

 Pri tem si lahko pomagaš z vprašanjem: „O čem govori 

odstavek?“ 

 

 

 

  

 

 


