
NAVODILA ZA 8. RAZRED, SLOVENŠČINA, 11. teden             (od 1. do  5. junija 2020) 

 

BRANKA JURCA, FANT ME GLEDA (Berilo, stran 32) 

V povesti Ko zorijo jagode, iz katere je odlomek, je avtorica predstavila glavno junakinjo 
Jagodo, ki je tvojih let, ter njene sošolce in prijatelje, ki se srečujejo s podobnimi stvarmi, 
kot se sedaj srečujete tudi vi: so zaljubljeni, s starši se včasih ne razumejo prav dobro, 
bolijo jih socialne krivice in razmere  v okolici … 

Delo ima 34 poglavij, torej je srednje dolgo, vendar je prostorsko in časovno omejeno. 
Zaradi omenjenih značilnosti mu pravimo povest. 

 

                                                                                                 

 

Sedaj ponovi  še ostale značilnosti povesti, ki jih že poznaš (spomni se povesti Franceta 
Bevka: Pastirci, Pestrna, Tatič …) in jih zapiši v zvezek. Nato si napravi še kratek miselni 
vzorec o avtorici.  

Po povesti Ko zorijo jagode je bil posnet tudi film (1978). Če imaš možnost, si ga oglej. 

 

 



Ko zorijo jagode je slovenski mladinski film.           

 

BRANJE  

V berilu za osmi razred poišči besedilo z naslovom Fant me gleda in ga počasi in zbrano 

tiho preberi. Če katerega pojma ne razumeš, si pomagaj z neznanimi besedami in 

spletnim slovarjem SSKJ. Po branju odgovori na vprašanja pod odlomkom: Raziskujmo 

besedilo, str.37. 

PISANJE  

Sedaj si predstavljaj, da si ti Dragi, ki hodi za Jagodo, s katero se nazadnje le srečata in 

spoznata v Maksimarketu. Naslov novega besedila bo Punca me je opazila … 

Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko stopite v stik z učiteljicami slovenščine. 

NE POZABI: V tem času poteka ocenjevanje učencev na daljavo, ki še potrebujejo oceno 

pri slovenščini (vse vaše delo na daljavo pa bo upoštevano pri zaključevanju ocen). 

Svoje delo v zvezku (samo Punca me je opazila) fotografirajte in ga obvezno pošljite na 

naslov svoje učiteljice najkasneje do petka, 5. junija 2020.  

mateja.arko@ludvik.si 

marija.bauman@ludvik.si 

natasa.colja@ludvik.si 

Želimo vam prijetno delo in ostanite zdravi,    

                                                                                                  vaše učiteljice slovenščine 
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