
7. RAZRED – SLOVENŠČINA 14.–17. 4. 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Moj narobe svet 
 
Potrebuješ: DZ, str. 164–168, zvezek za književnost   
 
Vsebine:  

 Norman Hunter: Profesor Modrinjak (DZ, str. 164) 
 
  Norman Hunter je bil angleški mladinski pisatelj. Njegova zgodba o profesorju 
Modrinjaku je humoreska. Pripoveduje o raztresenem iznajditelju Modrinjaku, ki mu vsi 
zapleteni izumi preprosto spodletijo. 
 
 V šaljivi avtobiografiji je Hunter o svoji podobnosti s profesorjem Modrinjakom zapisal: 
»Avtorji navadno pravijo, da z nobenim izmed značajev ne želijo predstavljati kake osebe, 
niti žive niti mrtve. No, meni je nekdo rekel, da me profesor Modrinjak zelo dobro 
predstavlja. Kaj naj torej storim? Naj profesorja sam tožim, preden bo on tožil mene? To je 
čarovniška umetnija, ki ji ne vem rešitve.« 
 
 Preberi odlomek na str. 164–165. Razmisli o njem in reši naloge v DZ (str. 166–167, 
naloge 2.–9.). 
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Norman Hunter: Profesor Modrinjak, nato prepiši 
spodnje besedilo v okvirčku.  
 

Tudi zgodba o profesorju Modrinjaku je humoreska. 
 
Spomnimo se! 
a) Vsevedni pripovedovalec je tisti, ki o književnem dogajanju ve vse in pozna tudi misli 
ter čustva književnih oseb. 
b) Če zgodbo pripoveduje ena od književnih oseb v prvi osebi, pravimo, da ima delo 
prvoosebnega pripovedovalca. 
 

 
Reši 10. nalogo na str. 167. Piši v zvezek. Nalogo pofotografiraj ali prepiši in jo pošlji 
svoji učiteljici na e-naslov. To naredi do petka, 17. 4.  
 

 
  Preberi še drugi odlomek o profesorju Modrinjaku na str. 168. 
 
 Leta 2014 so na britanski BBC posneli film. Odlomek si lahko pogledaš na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=qcjGZ_NCZLA&feature=emb_logo 

 
  Predviden čas: 135 minut. 

 
 
 

Povratna informacija učiteljic 
Naloge so tako napisane, da jih lahko učenec/učenka rešuje sam. Ko poglavje rešiš, ga lahko 
samostojno pregledaš v spletnem delovnem zvezku, ki vsebuje tudi rešitve (https://folio.rokus-

klett.si/?credit=ODGKS7_2izd&pages=166-167). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=qcjGZ_NCZLA&feature=emb_logo
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Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (7. a) – spela.cimerman@osmetlika.si 
PETRA KOSTELEC (7. b) – petra.kostelec@gmail.com 
NINA BRADICA (7. c) – markovic.nina@gmail.com 
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