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5. teden (14. do 17. 4. 2020)  
Kontakt: martakerzan@gmail.com  

 

Preberi navodila!  
1. Ta teden je namenjen predvsem domačemu branju.  
2. Kdor knjige zaradi okoliščin ni prebral (oz. je ni mogel prebrati), naj mi to do torka, 

14. 4., sporoči na zgornji naslov. 
3. Naloge pod točke 1, 2 in 5 naredite vsi! 

 
 

Navodila:  
1. V zvezek za književnost napiši naslov in prepiši spodnje besedilo o romanu: 

3. domače branje: Astrid Lindgren: RONJA, RAZBOJNIŠKA HČI 
 

Prebral-a sem pustolovsko-domišljijski mladinski roman (roman = najobsežnejše 
prozno/pripovedno delo z osrednjim dogajanjem in množico stranskih dogodkov. Ob 
glavnih osebah (Ronja) je veliko stranskih (Mattis), čas dogajanja je daljši, prizorišč 
dogajanja je več (v Ronji je osrednji kraj dogajanja gozd).  
 

2. Nato navedi naslednje: 
- splošni podatki o knjigi (izvirni naslov, kdaj je izšla prvič – poišči na spletu, kdo jo je 
prevedel v slovenščino, kdaj je bila prevedena); 
- nekaj najpomembnejših podatkov o pisateljici Astrid Lindgren (narodnost, poklic, dela, 
nagrade, katere knjige so prevedene v slovenščino). 
 
3. Razmisli in odgovori na vprašanji, povezani s knjigo: 
A) Zakaj se Ronja in Birk odločita za osamljeno življenje v gozdu? 
B) Iz odgovora na zgornje vprašanje lahko izpelješ tudi odgovor na naslednje: 
     Kaj ti knjiga sporoča (kaj je sporočilo knjige)? Pri tem odgovoru pomisli tudi na današnji  
     čas (nestrinjanja, prepiri, tekmovalnost …).   

 
4. Poustvarjanje: 
     Napiši besedilo (spis), v katerem se boš postavil v vlogo ene izmed oseb (Ronja, Birk,  
     Mattis, Lovis …) in boš svojo zgodbo in razmišljanja o svojih dejanjih predstavil kot  
     izbrana oseba. Uporabil boš torej 1. osebo ednine. 
     Svoj spis tudi ustrezno naslovi, upoštevaj členjenost in pravopisna pravila. 
     Spis oddaj kot Wordov dokument do ponedeljka, 20. 4. (hkrati pošlji tudi sliko prvih treh  
     nalog). 
 
5. Raziskujem in si ogledam: 
Razišči, po katerih pisateljičinih delih so že posneli filme (napiši). Poznaš slovensko 
nadaljevanko po delu Erazem in potepuh? Odlična je! (Če je mogoče, si oglej katero od 
nadaljevanj.) 
 
 

 



Če imaš težave pri razumevanju navodil, sporoči, napiši vprašanje.  
Delo si skozi teden razporedi sam. 
 
3. Rok za BZ je 30. april 2020. (Glej navodila za 3. teden.)  
 
Želim vam lep in uspešen teden. Učiteljica Marta Keržan 


