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Spoštovani učenci 7. razreda! 

 

Zaradi izrednih razmer se tokrat na vas obračam »na daljavo« in vam na ta način posredujem 

navodila za delo. Spodbujam vas, da ta način pouka sprejmete kot izziv, ko boste lahko 

izkazali svojo zrelost, samostojnost in odgovornost (že kot osnovnošolci se boste z učno 

snovjo soočili kot študentje). Vzemite to kot velik korak za vstop v odraslo življenje. Seveda 

vam bom ob tem v podporo, ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko 

elektronske pošte (breda.kercmar@guest.arnes.si). 

 

NAVODILA ZA DELO od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 (4 šolske ure) 

 

Učna snov: Ljubezen v prozi, Desa Muck: Po milim nebom, Sue Townsend: Skrivni 

dnevnik Jadrana Krta 

 

Dejavnost učencev/navodila za delo 

Preberite besedilo Dese Muck: Po milim nebom (stran 122, 123). Nato rešite vaje na strani 

124 in 125. 

Gre za odlomek iz mladinskega romana, ki pripoveduje o štirih najstnikih, ki so na begu od 

doma in se znajdejo »pod milim nebom« (nimajo strehe nad glavo, nimajo doma). Gre za 

prvoosebno pripoved, besedilo pripoveduje Vlasta, ki je pobegnila od doma skupaj s 

prijateljico Tajo. Na poti srečata Marjana in Rudija, ki sta tudi na begu. In seveda, zgodi se 

tudi prva ljubezen … 

 

Preberite besedilo Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta (stran 125 do 130) in 

sproti rešujte vaje v DZ.  

Gre za drugačen način branja, saj je besedilo napisano kot dnevnik. Piše ga Jadran Krt, 

najstnik, ki se ubada s težavami doma, pa v šoli, doživi tudi prvo ljubezen … 

Preberite si posamezne dnevniške zapise in sproti rešujte naloge. Če pri kateri vaji naletite na 

težavo in ne boste razumeli navodil, mi to napišite (pripišite stran delovnega zvezka in 

številko naloge) in dobili boste dodatna navodila za delo. 

 

Vaše rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj preverili. 

 

Sicer pa mi do petka posredujte kratek zapis, v katerem mi sporočite, kako uspešni ste bili pri 

reševanju nalog. Prav tako mi napišite, katero besedilo vam je bilo bolj všeč in zakaj. 

 

Želim vam uspešno delo. Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli! 

 

S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,  

učiteljica Breda Kerčmar 
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