
Obravnava 2. domačega branja – 7. RAZRED 

(predstavitev GN) 

 

 

Za 2. domače branje izberi KATEROKOLI KNJIGO, ki ti je všeč, torej KNJIGO 

PO IZBIRI (pazi le na to, da bo primerna tvoji starosti oz. sposobnostim, npr. ne 

moreš predstaviti Frančka ali slikanice, lahko pa, če si dober bralec, predstaviš 

zahteven roman). 

Knjigo preberi in pripravi govorni nastop s PowerPoint predstavitvijo ali plakatom 

po spodaj napisanih navodilih. Govorni nastop naj bo dolg 5-6 minut, govoriti moraš 

prosto in uporabljati slovenski knjižni jezik. Bodi zanimiv/-a za poslušalce, 

nastopaj samozavestno in zbrano.  

Govorni nastop s predstavitvijo pripravi do datuma preverjanja ____________, 

na ta dan moraš oddati tudi na roko napisani zadnji dve točki iz navodil. Z 

ocenjevanjem govornih nastopov pričnemo  ___________________. 

 
I/ Vsebina GN (ki ga spremlja PLAKAT ali PP predstavitev) – PROZA :  

 

a) kratek avtorjev življenjepis in delo 

b) tema (o čem govori) in sporočilo (kaj nam avtor želi sporočiti, kaj se lahko iz dela 

naučimo), zvrst (mladinska povest/mladinski roman …) 

c) določi kraj in čas dogajanja zgodbe 

č) opis in oznaka glavnih oseb – osebnost in zunanjost 

d) naštej stranske osebe 

e) kratka obnova knjige (5–8 povedi) – ne povej vsega, ampak samo kar je 

najpomembnejše za zgodbo, poskušaj zbuditi zanimanje za branje 

f) izpostavi dogodek, ki ti je najbolj ostal v spominu – ali te je presenetil pozitivno ali 

negativno? Zakaj? Umesti ga v celotno zgodbo in ga na kratko opiši. 

g) tvoje mnenje o knjigi – ne povej samo, ali ti je bila knjiga všeč ali ne, ampak razloži 

tudi, zakaj tako misliš. 

 

h) aktualizacija – Poišči knjigo/pesem/članek v časopisu ali na spletu s podobno 

tematiko in primerjaj tematiko, razplet, konec zgodbe. 

 

 

 

 



 

II/ Vsebina GN (ki ga spremlja PLAKAT ali PP predstavitev) – POEZIJA: 

 

a) kratek avtorjev življenjepis in delo 

b) predstavitev pesniške zbirke na splošno (zakaj in kdaj je nastala, kakšne pesmi 

so v njej, katere teme prevladujejo …) 

c) tvoje mnenje o pesniški zbirki – ne povej samo, ali ti je bila zbirka všeč ali ne, 

ampak razloži tudi, zakaj tako misliš 

č) izberi eno pesem in poišči pesem nekega drugega avtorja, ki ima isto temo ali ji 

je kako drugače podobna; pesmi primerjaj in poišči podobnosti in razlike med njima 

tako z vsebinskega vidika kot z vidika pesniškega jezika. 

d) izpostavi pesem, ki ti je bila v zbirki najbolj ali najmanj všeč, jo predstavi in 

utemelji, zakaj si se za njo odločil/-a. 

 

Nato IZBERI 3 PESMI in pri vsaki izmed njih naredi točki d) in e): 

e) analiza pesmi (zunanja in notranja), sporočilo in tema vsake od pesmi. 

f) Tudi jaz sem pesnik – V eni od pesmi se poigraj z rimami in poskusi pesem 

prepesniti na svoj način. Lahko zamenjaš temo, lahko spremeniš rimo ali jo kako 

drugače narediš svojo. 

 

 


