
SLOVENŠČINA, 8. b 
18. 3. 2020, 81. ura 
Snov: Priprava na govorni nastop 

UVOD 
Dragi učenec, učenka, dober dan.  
 
Po ponedeljkovih začetnih težavah z dostopnostjo strani verjamem, da bo šlo sedaj 
iz dneva v dan bolj tekoče. Če bo le mogoče, bom navodila za delo objavila en večer 
prej, kot je sicer ura na urniku. Ti si pa potem sam/-a oz. ob dogovoru s starši 
razporedi, kako boš opravljal/-a naloge. 
 
Še to: vsem, ki so v petek manjkali, sem preko eAsistenta staršev poslala navodila 
za govorni nastop in eno določeno pesem. Če tega do danes niste prejeli, mi prosim 
sporočite, da še enkrat posredujem. Meni je sicer napisalo, da je bilo uspešno 
posredovano vsem. 
 
Kaj so torej danes tvoje naloge? Obravnavamo novo besedilo. 

 

V berilu (poišči v kazalu) poišči besedilo Janka Kersnika: Mačkova očeta. 
 
1. Preberi besedilo najmanj dvakrat. 
2. Nekaj nerazumljivih besed je razloženih ob robu, če ne razumeš še katere, 
vprašaj starše ali pa si pomagaj s spletnim slovarjem Franom. Lahko pa pišeš tudi 
meni in ti razložim. 
3. V zvezek (kjer je del za književnost) prepiši spodnja navodila in naloge tudi reši. 
 
 
Janko Kersnik: MAČKOVA OČETA 
 
1. Določi KRAJ dogajanja. 
 
2. Določi ČAS dogajanja. 
 
3. Zapiši KNJIŽEVNE OSEBE in navedi njihove lastnosti. 
 
4. Dogajalne enote iz Kersnikovega besedila Mačkova očeta razvrsti v 
ustrezno zaporedje. 

__ Sin očeta odžene z doma. 
__Tudi mlajši Maček umre pri sosedu. 
__ Pripovedovalca stari Maček prvič ogovori, ko ga vidi kaditi. 
__Niti na smrtni postelji stari Maček ne odpusti sinu. 
__ Mlajšega Mačka sin pretepa. 
__ Pripovedovalec se čez nekaj let sreča z mlajšim Mačkom. 
__ Stari Maček prepiše svoje posestvo na sina. 

 
 

ZAKLJUČEK 
Ko boš vse te naloge opravil/-a, pa se le potrepljaj po rami in si reci: »Bravo, jaz! 
Uspelo mi je!« Naslednjič še nadaljujemo s tem besedilom. 
Lep pozdrav tebi in tvoji družini, učiteljica Simona L. S. 



 

 


