BRALNI DNEVNIK – 9. razred
2. knjiga domačega branja – I. Cankar: Moje življenje
*****************************************************************************
V bralnem dnevniku si delaj zapiske vsega, kar je pomembno za samo zgodbo ali junake, ki v njej
nastopajo. Piši o odnosih med junaki, o kraju in času dogajanja v posamezni zgodbi, zapiši kratko
obnovo in ne pozabi na druge zanimivosti (morda starinske besede, nenavadne razplete …).

1) Zapiši kratko obnova vsake od zgodb (vsaj 5 povedi in ne več kot 10).
2) Predstavi življenje in delo avtorja dela, ki si ga prebral/a.
3) Izberi si eno kratko zgodbo in ji spremeni konec. Lahko dodaš osebe in popolnoma
spremeniš dogodke, a pazi, da boš ohranil/a verodostojnost zgodbe (to pomeni, da ne
spreminjaj časa, v katerem se dogaja – npr. ni elektrike, mobitelov …). Napiši vsaj eno
A4 stran besedila.
OBLIKA:
* Prvo stran uredi kot naslovnico, ki bo vsebovala podatke o delu (naslov in avtor) ter o avtorju
bralnega dnevnika.
*Piši na A4 liste in piši z nalivnikom (črnim ali modrim). Izdelek naj bo ličen, urejen.
Veliko ustvarjalnega navdiha ti želi tvoja učiteljica slovenščine 
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