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Draga učenka, dragi učenec, pozdravljena! 

8. teden učenja na daljavo ste spoznavali malega Voranca, njegovo družinsko, pa tudi socialno in 

družbeno okolje v prvi polovici 20. stoletja na slovenskem  podeželju (Koroška). Še več boste o 

Prežihovem Vorancu – Lovru Kuharju, o njegovem življenju in delu ter rojstnem kraju, izvedeli na 

kulturnem dnevu v juniju. 

Tudi v tem tednu ostajamo pri književnosti (razen v petek). Nadaljevali bomo namreč sklop 'živali v 

književnosti' (srečali smo se s kozlom Liscem, volkom iz Rdeče kapice), tokrat bomo spoznali posebna 

besedila, BASNI. 

Potreboval boš berilo Novi svet iz besed 7; za petkovo delo boš ponovno potreboval SDZ 7, 2. del (14. 

enota). 

DAN, DATUM VSEBINA NAVODILA – kaj, kje, kako … 

Ponedeljek, 

18. 5. 2020 

KNJIŽEVNOST 

(ponovitev); BASEN 

Razmisli in si odgovarjaj na spodnja vprašanja. 

(Če odgovora ne veš, si pomagaj z zvezkom za 

književnost.) 

1. Katera književna besedila smo letos že 

spoznali? 

2. Primerjaj pravljico in pripovedko (kaj je 

skupno, kaj različno). 

3. Kako imenujemo besedilo, v katerem 

nastopa kozel Lisec?  

4. Ali poznaš besedilo (pesem), v katerem 

nastopa žival, ki govori? 

 

Če si si na zadnje vprašanje odgovoril 

pritrdilno, si morda prebral basen. 

 

Kaj je BASEN? 

To je poučna pripoved v prozi kot zgodba ali v 

verzih. V njej nastopajo poosebljene živali ali 

stvari (imajo človeške lastnosti – govorijo). 

Živali imajo tipične lastnosti, npr.: lisica je 

zvita, osek neumen, volk požrešen, medved 

neroden robusten, zajec plah … 

Vsebuje zgodbo in moralni nauk (sporočilo, ki 

hoče bralca o nečem poučiti). Nauk je 

največkrat zelo kratek, v obliki pregovora. 

Lahko je na začetku basni, lahko na koncu ali 

pa ga moramo razbrati iz besedila.  

 

BASNOPISEC je oseba, ki piše basni. Znani 

slovenski basnopisci so: Matej Bor, Valentin 

Vodnik, Fran Levstik, Dragotin Kette …  

Za prvega basnopisca velja Grk Ezop,  
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Znani so še Rus Ivan Andrejevič Krilov, 

Francoz Jean de la Fontaine … 

BASNOSLOVEC je oseba, ki preučuje, raziskuje, 

bere basni.  

 

Beseda BASEN izvira iz praslovanske besede 

bajati = pripovedovati. 

 

V zvezek za književnost napiši naslov 

 

                      BASEN 

 in prepiši zgornjo definicijo (Kaj je basen). 

 

Torek, 

19. 5. 2020 

I. ANDREJEVIČ KRILOV 

Volk in jagnje 

Novi svet iz besed 7, strani 126 in 127 

1. Oglej si vprašanja v Dejavnosti pred 

branjem (ustno odgovori). 

 

2. Pazljivo preberi basen Ivana Andrejeviča 

Krilova Volk in jagnje. 

 

3. V zvezek napiši  

I. A. Krilov: VOLK IN JAGNJE 

- Kratko napiši zgodbo basni kot obnovo v 

prozi. 

- Odgovori na 1., 2., 3. in 4. vprašanje. 

(Pošlji učiteljici do četrtka, 21. maja. 

 

4. Preberi še Preglovo in Ezopovo basen. 

Razmisli o nauku obeh basni. 

Četrtek,  

21. 5. 2020 

POUSTVARJANJE 

Tvorba besedila 

Napiši svojo basen. 

Pošlji jo učiteljici do petka, 22. maja. 

 

Preberi še basen Mateja Bora Osel je osel na 

strani 114. Kakšen je nauk? Se ujema z našimi 

predstavami o oslu? 

Petek, 

22. 5. 2020 

POVED IN STAVEK 

(uvodna ponovitev) 

- Spomni se, kaj je poved. Si pomislil na 

končna ločila? Prav si mislil – a končna ločila 

vidimo v zapisu. Kaj pa v govoru? Kako vemo, 

da smo povedali eno, dve … več povedi? 

Pomislimo na definicijo povedi: 

POVED je najmanjše smiselno sporočilo. V 

pisavi se začne z veliko začetnico in konča s 

končnim ločilom (pika, klicaj, vprašaj).  

 

1. V SDZ 7 poišči 14. enoto. 

2. Na strani 80 reši 1. nalogo in dopolni 2.  

3. V jezikovni zvezek napiši naslov: 



POVED IN STAVEK 

- Prepiši definicijo povedi. 

Za kakršnakoli pojasnila piši na učiteljičin elektronski naslov 

Preberi še zapis o ocenjevanju. 

 

                                                                        Lep in ustvarjalen teden vam želim učiteljica Marta Keržan. 


