
ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Za vse, ki imate predale polne svojih pesmi in glave polne idej! Nikar ne pozabimo! 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Pranger v sodelovanju s Knjižnico Rogaška Slatina razpisuje 

natečaj ELA – Mali Pranger za najboljšo pesem 

Tema letošnjega natečaja je D O L G Č A S! 
 

Kdo lahko sodeluje?   

Vsak učenec ali učenka od 1. do 9. razreda osnovne šole. 
 

Oblika pesmi: Lahko je napisana v svobodni pesniški obliki ali v eni od znanih oblik (npr. sonet, 

balada, haiku …). 

Rok za oddajo prispevka: 25. 4. 2020.  

Izdelek ali izdelke pošlji na zorica.matovic@oskosmac.si. 

Želiš izvedeti več? – Piši mi in vprašaj! 

 

 

 

 

 

 

http://www.knjiznica-rogaska-slatina.si/
mailto:zorica.matovic@oskosmac.si


1.  in 2. ura: 6. a 
 

Dobro jutro! 

Odkar se šolate doma, se je nabralo že veliko novih snovi. Danes bomo preverili, 

kako vam gre.  

Ker sta dve uri skupaj, bo dela nekoliko več. 

Potrudi se brati in reševati čim hitreje, pa vendar tako, da ti ne bo treba vsakega 

sestavka brati trikrat.  

Prosim, da mi na koncu napišeš, koliko časa si potreboval za današnje naloge. 

Hvala! Tako! Poglej na uro, zapiši čas iiiiin … gremooooo! 

 

1. V SDZ reši nalogi 1 in 2 na straneh 50 in 51.  

Naredi 4 počepe! 

 

2. Reši nalogi 3 in 4.  

Naredi planinca! Pojdi na Slavnik! (30 s) 

 

3. Reši naloge 5, 6 in 7. 

Spij kozarec vode! 

 

4. Reši 8. nalogo. 

Si končal(a)? Koliko je ura? Izračunaj, koliko časa si potrebova(a) za vse to! 

 

Današnji uri slovenščine sta končani! Prepričana sem, da ni bilo prehudo! 

 

Jutri je na vrsti Zeleni dan. Verjamem, da si boš iz navadnega petka ustvaril(a) prav 

poseben dan! Želim ti, da bi v dejavnostih zares užival! 

 

Skrajni čas je, da vneseš v svoje predale, omare in skrite kotičke malo reda! 

Preišči jih za pesmi, ki so se nabrale, iz glave stresi svoje verze na papir, 

podvrzi jih pozornemu pregledu svojega kritičnega umetniško-ustvarjalnega 

očesa, poskrbi za kozmetične in ritmične popravke ter mi pošlji vsaj en izdelek 

za natečaj za najlepšo pesem! 

 

Skrajni čas je, da vneseš v svoje predale, omare in skrite kotičke 

malo reda! 

Preišči jih za pesmi, ki so se nabrale, iz glave stresi svoje verze na 

papir, podvrzi jih pozornemu pregledu svojega kritičnega 

umetniško-ustvarjalnega očesa, poskrbi za kozmetične in ritmične 

popravke ter mi pošlji vsaj en izdelek za natečaj za najlepšo 

pesem! 

Ne pozabi, čas imaš do 25. aprila! 



4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

Z današnjo uro zaključite svoje šolske naloge. Če je le možno, vas prosim, da jih 

pošljete v wordu. Če ne gre, sprejmem tudi rokopis. 

 

  
Mali triki bistrih glav: 
 
Pri pisanju si lahko pomagaš s SSKJ, z besano amebis, 
čarovnikom za jezik … 
 
Uporabi vse, kar lahko!  
 
 

 

In kot že poznate … 

Preverite, če vaše besedilo »teče« ali se »spotika« ob ponavljajočih se besedah in 

besednih zvezah; preverite, če ste uporabljali zgolj vsakdanje, puste besede ali jih 

morda lahko nadomestite sopomenkami.  

Pazite na pravopis. Predelali smo vse odvisnike in vsa priredja – torej tehnično veste, 

kje je treba uporabiti vejico in kje ne. Če ob kateri besedi niste prepričani, kako jo 

zapisati, poglejte v elektronsko različico SSKJ; če ne veste, kako se beseda sklanja 

ali glagol sprega, si pomagajte z besano amebis – spletnim programom za 

lektoriranje.  

Do jutri, do 22. ure pričakujem vaše naloge po elektronski pošti. 

 

Jutri je na vrsti Zeleni dan. Verjamem, da si boste iz navadnega petka ustvarili prav 

poseben dan! Želim vam, da bi v dejavnostih zares uživali! 

 

 

 

 

 

 



5. ura: 7. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Vam je bila radijska igra všeč? Srčno upam, da ste se vsaj malo nasmejali, saj 

pravijo, da je dan, ko se ne nasmejemo, izgubljen dan … 

Ali je bilo v avdio predstavi kaj takega, kar bi vi »uprizorili« po svoje? 

V SDZ je na straneh 180 do 183 nekaj nalog, ki se navezujejo na poslušano 

zgodbo. Preberi odlomke in reši naloge 2-4.  

Prosim, štopaj, koliko časa boš potreboval(a) za branje in reševanje. 

 

Jutri je na vrsti Zeleni dan. Verjamem, da si boš iz navadnega petka ustvaril(a) prav 

poseben dan! Želim ti, da bi v dejavnostih zares užival! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni čas je, da vneseš v svoje predale, omare in skrite kotičke 

malo reda! 

Preišči jih za pesmi, ki so se nabrale, iz glave stresi svoje verze na 

papir, podvrzi jih pozornemu pregledu svojega kritičnega 

umetniško-ustvarjalnega očesa, poskrbi za kozmetične in ritmične 

popravke ter mi pošlji vsaj en izdelek za natečaj za najlepšo pesem! 

Ne pozabi, čas imaš do 25. aprila! 


