
OPB (5.r) 22. 4. 2020 

 

SD (sprostitvena dejavnost):  

30 min igre z žogo (odbojka brez servisiranja) 

pripomočki: žoga (mehka ali žoga za odbojko) 

 

UPČ (ustvarjalno preživljanje časa): Risanje motiva (panjska 

končnica) preko povzetka pesmi Pegam in Lambergar ali Turjaška 

Rozamunda ali Kralj Matjaž (1 ura) 

 

  

material: polovico belega lista papirja (format A4), svinčnik, flomastri 

različnih barv, tempera barvice ali vodene barve. 

*Tisti učenci, ki se boste odločili narisati motiv iz prebranega povzetka pesmi Pegam in 

Lambergar, lahko ob ustvarjanju poslušate pesem Tomaža Pengova: 
https://www.youtube.com/watch?v=I-INg6iQPSM 

 

1.) Odloči se kateri povzetek pripovedne ljudske pesmi boš 

prebral. Izbiraš lahko med: Pegam in Lambergar/ Turjaška 

Rozamunda/ Kralj Matjaž. (*Lahko ti povzetek zgodbe prebere 

tudi starš ali brat/sestra).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-INg6iQPSM


PEGAM IN LAMBERGAR, (Fran Deletela) 

Na Dunaju so pred gradom okoli mize sedeli Dunajski gospodje in cesar. Ta se je hvalil, da je 
njihovo kraljestvo najboljše. Takrat je prišel Pegam in cesarju nasprotoval češ, da nima 
nobenega junaka, ki bi se ga upal premagati. Cesar mu odgovori, da pozna junaka, da mu je 
ime Krištof Lambergar in da živi v gradu Kamen na Gorenjskem. Pegam izkaže željo, da bi se 
boril z njim. Zato mu cesar hitro pošlje pismo in ga povabi na boj z Pegamom. Ko Lambergar 
dobi pismo, se zjoče, saj se Pegama boji, ker je večji in močnejši od njega. Mati, ki je sedi za 
pečjo, mu reče, naj se nikar ne boji, saj bo zanj molila. Da mu naslednji nasvet. Ko bo prispel 
na Dunaj, naj pozove Pegama v boj. Ko bosta prvič zajezdila, se bosta samo »kušnila«, v drugo 
si bosta mezince odgriznila, v tretje pa si bosta glave sekala. Pegam bo imel tri glave, on pa naj 
odseka srednjo. Lambergar je upošteval nasvet matere in zgodilo se je natanko to kar mu je 
rekla. Pegam je bil premagan, cesar zadovoljen in Lambergar srečen. 
Cesar mu da v zahvalo tri gradove, ki so na Kranjskem. 
 
TURJAŠKA ROZAMUNDA, (France Prešeren) 
Romanca govori o dekletu Rozamundi, ki živi v Turjaškem dvoru in je znana po svoji lepoti, 
katere svet še ni videl. Njen oče vabi snubce, ki bi se z Rozamundo poročili in tako dobil pravega 
bojevnika zanjo (Ostrovrharja). Vse je že nared za svatbo, ko pevec pove, da v Bosni živi dekle, 
ki bi utegnila biti lepša od neveste. Rozamundi te besede niso po godu, zato svojemu 
zaročencu naroči, naj pripelje to dekle na grad, da se lahko prepriča o njeni lepoti. Ženin jo 
uboga. Ko prispe v Bosno se zaljubi v omenjeno dekle- Lejlo in se z njo poroči. Ko Rozaunda 
izve, kaj se je zgodilo odide v samostan in postane nuna.  
 
KRALJ MATJAŽ 

Davna legenda pravi, da v veliki votlini pod goro Peco spi kralj Matjaž, obkrožen z vitezi. Imel je 
prelepo izvoljenko Lenčico, katero je želel dobiti tudi turški sultan. Čeprav je ni nikoli še videl, je pa 
o njej slišal same lepe stvari. Sultan je s svojimi graščaki vdrl v graščino, ugrabil Lenčico in odjezdil 
v gosto meglo. Ker kralj Matjaž ni nikjer našel svoje izvoljenke, se je v hipu zavedel njene usode. 
Z vitezi se je posvetoval o napadu in kmalu se je začel neusmiljeni boj s Turki. V dolini je bilo veliko 
šotorov, v največjem pa je bila Lenčica. Legenda opisuje boj med kraljem Matjažem in turškim 
sultanom, v katerem zmaga kralj Matjaž. Po zmagi odjezdi z vitezi po strmem pobočju navzgor. 
Kralj Matjaž in Lenčica se poročita. Ker pa je vsake sreče enkrat konec, se tudi tu konča. Kralj z 
Dunaja zahteva krono, prestol in grad kralja Matjaža. Prične se boj na Gosposvetskem polju, kjer 
je imel dunajski kralj veliko večjo vojsko. Kralj Matjaž odjezdi, sledi mu še peščica vitezov, ki so 
ostali živi. Pred njimi se je odprla gora in zazijala je velika votlina. Notri je bilo polno zlata. Ko je 
vstopil še zadnji vitez, se je votlina zaprla. Vitezi so posedli po tleh in utrujeni zaspali, prav tako pa 
tudi kralj Matjaž, ki spi za mizo. Njihov spanec bo trajal tako dolgo, da bo brada kralja Matjaža 
devetkrat ovita okoli mize. Ko pa bo nekega dne, naključen človek pozvonil na zvon, se bo kralj 
Matjaž prebudil, zavladal ljudstvu in zopet bo vse srečno, mirno, pravično in veselo. 

 

2.) Nato vzami list papirja (format A4), ga postavi v pokončen 
položaj in prepogni na polovico, da spominja na panjsko 
končnico. Na eno polovico nariši kar si doživel skozi zgodbo. 
Uporabi svojo domišljijo. Motiv zgodbe lahko upodobiš tudi na 
šaljiv oziroma humoren način. (Primeri motivov na panjskih končnic so 

prikazani na 1. strani priprave).  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Turja%C5%A1ki_grad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bosna


3.) Motiv najprej nariši s svinčnikom, nato celoten list poslikaj z 
flomastri/ vodenimi barvicami ali z tempera barvami. 

4.) Za konec: če imaš željo in imaš doma karton ali trši papir, lahko 
svojo stvaritev prilepiš na karton. Ta pa mora biti istih dimenzij 
kot stvaritev na papirju.  

 


