7. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Dragi sedmošolci,
smo že v 8. tednu spremenjenega načina dela. Vesela sem, da smo se vsi
skupaj uspešno tako hitro prilagodili na dane razmere. Velika zasluga gre
vam, ki ste se v teh časih zelo izkazali in nas vse prijetno presenetili. Brez
večjih težav ste sprejeli podan način dela in vsi skupaj lepo napredujete.
Ponosna sem na vas, vaše delo, odgovornost, vestnost, množično
udeležbo naših »on line« srečanj … Skratka – super ste!
Ta teden se bomo spomnili besedilne vrste, ki smo jo spoznali že v 6.
razredu (zagotovo še niste pozabili razpredelnice najljubših filmov in knjig)
ter spoznali še eno literarno vrsto. Kar je obarvano, naj bo v zvezku.
● Spomnite se besedilne vrste seznam, ki smo ga spoznali v 6. razredu.
Da se boste spomnili, kaj seznam je, preberite kratko razlago v DZ na str.
27. Lansko leto smo analizirali seznam najbolj branih knjig v dveh letih in
seznam najbolj gledanih filmov. Seznam, ki je vam najbolj blizu, je
zagotovo urnik.
Nato za utrditev in ponovitev rešite naloge v DZ na str. 25—27 (nalogo 3
in 4d izpustite).
● V berilu na str. 28 preberite J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori in
poslušajte še posnetek sojenja.
https://www.youtube.com/watch?v=yN6iQz6WgDI&t=730s

● V zvezek zapišite naslov ter odgovorite na vprašanja.
J. Jurčič: KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI
a) Višnjane lahko primerjamo z Butalci, o katerih smo brali lansko leto.
Zakaj? V čem so si podobni?
b) Zakaj je pripoved humoristična? Kaj/koga avtor smeši?
c) Kje poteka kozlovska sodba?
č) Kaj je predmet spora?
d) Kdo je toženec in kdo tožnik?
e) Izpiši nekaj imen iz odlomka. Kakšna se ti zdijo imena?
f) Kakšne kazni predlagajo za kozla in njegovega lastnika?

Prebrano literarno delo je HUMORESKA. Humoreska je kratka, vedra,
smešna pripovedna literarna vrsta. Je smešna, a ni žaljiva. Pojavljajo se
različne vrste komike (telesna, situacijska, značajska, besedna).
g) Poišči in izpiši primere za različne vrste komičnosti.

Prijetno delo.
vaša učiteljica Katarina

