DELO DOMA: 25. 1. 2021, PONEDELJEK
POUK BO POTEKAL TUDI PREKO zoom-a.
Dobimo se ob 8.30.

DRU: Alpski in predalpski svet, ponavljanje in
utrjevanje snovi

1. Alpsko visokogorje: (vrhovi, doline, jezera, reke, slapovi,…)
- Julijske Alpe,
- Kamniško – Savinjske Alpe,
- Karavanke,

-

2. Predalpska hribovja:
kotline v predalpskem svetu,
doline,
večja mesta,
vrste naselij,
reke,
dejavnosti,…

-

3. Alpski in predalpski svet v preteklosti: (miselni vzorec)
obrti,
dejavnosti (rudarstvo, fužinarstvo, glažutarstvo, flosarstvo,….)
šege in navade,
posebnosti (hiše, panjske končnice,…)

SLO: Roald Dahl: Čarovnice
Pisatelj:

Roald Dahl se je rodil leta 1916 v Walesu. Njegova starša sta bila
norveškega rodu, družina je doma govorila norveščino, ki je bila Roaldov
prvi jezik. Ko je bil Roald star štiri leta, mu je umrl oče. Mati z otroki se
po tem ni vrnila na Norveško, ker je oče želel, da otroci obiskujejo
britanske šole. Da se je lahko Roald izobraževal v zasebnih šolah, so med
drugim prodali družinski nakit. Zamenjal je več šol, od katere nobene ni
ohranil posebej v lepem spominu. V tem obdobju se je posebej izkazal pri
športu, bil je kapetan več ekip, zaradi tega pa tudi precej bolj priljubljen
med vrstniki.
ČAROVNICE:
Pripovedovalec, deček brez imena, počitnice preživlja na Norveškem pri stari
mami, ki mu govori nenavadne zgodbe o čarovnicah, ga poučuje, kako jih
prepoznati in kako ravnati, če kakšno sreča.
Nato pa se nekoč v Angliji po naključju znajde na veliki konvenciji čarovnic, na
kateri udeleženke, imenitne dame, na pobudo Velike čarovnice sklenejo, da
bodo iztrebile vse otroke na Otoku. Za zaslonom pa jim prisluškuje deček ... Ali
se bo rešil? Ali pa ga bodo zavohale krvi željne čarovnice? A odgovor ponuja le
knjiga, polna srhljivosti in hudomušnosti.

Roald Dahl: Čarovnice
V Čarovnicah deček po smrti staršev ostane sam z babico. Na željo rajnih
staršev se preselita v Anglijo, kjer je deček tudi do tedaj odraščal. Babica, ki
je po rodu iz Norveške, mu najraje pripoveduje o spominih na svojo
mladost ali pa razburljive zgodbe o čarovnicah, ki izgledajo kot navadne
ženske, v resnici pa sovražijo vse otroke. Otroci čarovnicam namreč zelo
smrdijo, kot sveži pasji iztrebki (govno). Babica mu razkrije, da je sama
poznala nekaj otrok, ki so po srečanju s čarovnico izginili ali se spremenili
npr. v delfina ali v velikansko kokoš. Najraje pa jih spremenijo v nagnusno
žival, ki jo njihovi starši ubijejo npr. npr. polža lazarja ali v muho ali fazana,
da jih starši pojedo.
Znaki po katerih prepoznaš čarovnico: vedno nosijo rokavice, da skrijejo
kremplje, so brez las, zato nosijo lasuljo, imajo velike nosnice (bolj, ko je
otrok čist, bolj jim smrdi), v očeh nimajo črne pike, pač pa le ta nenehno
spreminja barvo, v barvitih zenicah plešeta ogenj in led, na nogah nimajo
prstov pač pa oglata stopala. In zadnja razlika: njihova slina je modra.
Babica svojemu vnuku razkrije, da so čarovnice dobro organizirana skupina,
katerih cilj je uničiti otroke. Kmalu se z njimi tudi srečata. Ker babica zboli,
odideta na morje v prijeten hotel na južni obali Anglije, da bi si ona čim prej

opomogla. Tam pa so se istočasno na kongresu zbrale tudi vse angleške
čarovnice, na čelu z Veliko Vele-čarovnico, s ciljem iztrebiti vse otroke v
Angliji.
Medtem ko je deček skrit za zaslonom uril miši (v vrvohodke), ki mu jih je
podarila babica. Beli miški sta se imenovali Mary in Vilijem. V grozi je
spoznal, da v dvorani ne sedijo dame ampak čarovnice. Vse čarovnice so
strmele v drobno, komaj meter in 25 cm veliko žensko, ki si je z obraza snela
kožo- masko. Njen obraz je bil: usahel, zgrbančen, ogaben, kot bi pod kožo
rili črvi. To j bila Velika Vrhovna čarovnica. Čarovnice so snele rokavice,
čevlje in lasulje. Velika Vrhovna čarovnica je zahtevala, da iztrebijo vse
otroke: vsaka mora oditi v svoj kraj, pustiti službo in kupiti slaščičarne in
otrokom ponujati slaščice z vbrizgano formulo 86, kar je upočasnjeni mišitvorec. S katerim se otrok počasi, naslednji dan, spremeni v miš. Potem
učiteljice zbežijo, pokažejo se mišnice, v katere se otroci ujamejo.
To Velika Vrhovna čarovnica preostalim čarovnicam nazorno pokaže tako,
da se pred njihovimi očmi deček Bruno Jenkins spremeni v miš. Deček, ki je
zelo požrešen in stalno samo je, tega sploh ne opazi. Žal je vmes ušla ena od
mišk, ki jih je imel pripovedovalec zgodbe, in čarovnice ugotovijo, da mora
biti tu nekje otrok. Ena od čarovnic ga tudi zavoha. Tudi njega spremenijo v
miš, vendar jim oba z Brunom uideta k babici. Vnuček- miška ji vse, kar je
vdel, natančno opiše. Bruna zanimajo samo babičine banane, medtem ko
babica in vnuček skujeta načrt, kako bosta uničila vse čarovnice naenkrat.
Soba Velike vrhovne čarovnice s št. 454 je natančno pod dečkovo sobo, zato
ga babica lahko v nogavici, ki jo plete, spusti na njen balkon. Skozi odprta
balkonska vrata smukne v sobo Velike čarovnice in poišče Formulo 86. Žal
mu ne uspe več zbežati s stekleničko formule, saj se medtem Velika vrhovna
čarovnica vrne v sobo, opazi nogavico in zapre balkonska vrata. Počasi v
sobo začno prihajati ostarele čarovnice, da jim bo predala stekleničko s
formulo, ker same ne morejo priti do vseh potrebnih sestavin. To izkoristi
mišek- deček in uide nazaj v sobo svoje babice s stekleničko.
Pri večerji obe miški babica skrije v torbo: Bruno samo je, vnuček pa se
splazi v kuhinjo in sliši, da bo juha za članice ˝Kraljevega združenja zoper
okrutnost do otrok˝, kot se skupina čarovnic uradno imenuje, in zlije vanjo
vso tekočino iz stekleničke. Natakar juho odnese čarovnicam, deček pa
pozabi, da mora takoj uiti in se ziblje na repu po kuhinji. Ker ga nekdo od
osebja opazi, se skrije kuharju v hlače: vsi ga lovijo. Enemu uspe celo, da mu
odreže 5 cm repa, a deček- miška na koncu zaradi svoje spretnosti vseeno
uspešno uide k babici.
G. Jenkis, Brunov oče, ki babici ne verjame, da se je njegov sin spremenil v

miš, medtem zahteva, da mu babica pove, kje je njegov sin. Oče prepozna
Brunov glas in spozna, da je babica govorila resnico. Bruna vseeno vzame,
čeprav se žena grozno boji miši in imajo doma mačka….
V tem času je formula 86 začela že delovati, saj so čarovnice dobile prevelik
odmerek: pred ogorčenimi gosti se spremenijo v miši, ki jih lovijo gostje in
osebje ter ubijejo.
Babica se v vsesplošni zmedi izmuzne iz jedilnice in odpelje domov na
ljubljeno Norveško: deček sedaj, ko je postal miška, tako in tako ne more
več hoditi v angleške šole. Doma vnučku, ki je sedaj zelo majhen, olajša
življenje tako, da mu pred mizo in višje pohištvo postavi lestev, uredi
prižiganje luči itd.
Živita zadovoljno, a ves čas razmišljata v skrbi, da bi čarovnice morda dobile
naslednico in nadaljevale z načrtom uničenja vseh otrok sveta..
Babica s spremenjenim glasom, ob pretvarjanju da je šef norveške policije,
od šefa angleške policije izve naslov, sedaj že mrtve, Vrhovne velike
čarovnice. Njen naslov je bil v neki graščini na Norveškem. Babica je
predvidevala, da mora biti tam tudi seznam vseh čarovnic sveta in da se bo
sem preselila tudi nova Velika vrhovna čarovnica.
Deček- miška in 84- letna babica skleneta, da bosta preostanek svojega
življenja posvetila boju zoper čarovnic vsega sveta. Izkoristila bosta to, da je
deček postal miška, ki se lahko splazi v vsako hišo. S čarovniškem orožjem,
Formulo 86 vse čarovnice sveta spremenita v miši, ki jih bodo mačke z
veseljem pohrustale. Tako bodo otroci za vse večne čase varni pred temi
nevarnimi čarovnicami, ki na prvi ogled izgledajo kot čisto navadne, prijazne
ženske.

ZAPIS V ZVEZEK.
Roald Dahl: Čarovnice
Prebrano besedilo je fantastična pripoved, za katero je značilno, da temelji
na fantastičnih prvinah. To pomeni, da osebe, dogodki, predmeti obstajajo
le v domišljiji.
Nasprotna fantastični pripovedi je stvarna pripoved, ki temelji na stvarnih,
resničnih elementih.
Fantastične prvine: otrok se spremeni v miš, upočasnjeni miši-tvorec,
čarovnice, narava.
Stvarne prvine: angleške šole, učitelji, mišja čokolada, hotel,...
DOMAČA NALOGA: spis - Čarovnice napovejo boj korona-virusu.

GOS: Način plačevanja in funkcije denarja
Učbenik stran 27.
Vsebine v ppt - priloga.

