
7. RAZRED – SLOVENŠČINA, 11. 5.–15. 5. 
 
Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 
Ta teden boš spoznal/a pesnika Toneta Pavčka in njegovo zbirko pesmi Majnice, fulaste pesmi.  
 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Beremo in pogovarjamo se o ljubezni 
 

Potrebuješ: DZ, str. 116–121, zvezek za književnost   
 

Vsebine:  

 Tone Pavček 
 

  Tone Pavček (1928–2011) je pisal za otroke in odrasle. Mladi 
bralci ga najbolj poznajo po pesniških zbirkah Maček na dopustu, 
Juri Muri, Vrtiljak, Čenčarija, Besede za sladkosnede, med mlajšimi 
najstniki pa je najbolj priljubljena pesniška zbirka Majnice, fulaste 
pesmi. 
 

 O pesnikovem življenju in delu si boš ogledal/a posnetek. Posnetek je na spodnji 
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=s_ct1ErqmfA. Posnetek si natančno oglej, ker 
si boš po njem zapisal/a bistvene podatke o pesnikovem življenju in delu. 
 

  Zapis v zvezek za književnost: naslov Tone Pavček. Oblikuj miselni vzorec s ključnimi 
besedami. Pomagaj si s spodnjim zapisom. Dopolni ga z bistvenimi podatki, ki jih boš 
izvedel iz posnetka.  
 

  
 
 

 

Kar si zapisal v zvezek, fotografiraj in pošlji svoji učiteljici na e-naslov. To naredi do 
četrtka, 14. 5.  

       

  Predviden čas: 90 minut. 
 

Tone 
Pavček 

Podatki o 
rojstvu in 

smrti: 
________ 
_______ 

Šolanje:  
__________ 
_________ 

Službovanje:  
__________ 

________ 
_______ 

Pesniške 
zbirke:  

_________ 
________ 

______   

Zanimivosti: 
__________ 

https://www.youtube.com/watch?v=s_ct1ErqmfA


 Majnice, fulaste pesmi (DZ, str. 117–120) 
 
  Preberi pesem brez naslova v 5. nalogi na str. 117. Razmisli o njej in reši naloge 6.–15.  
 
  Preberi pesem brez naslova v 16. nalogi na str. 118. Razmisli o njej in reši naloge 17.–
22.  
 
  Preberi še Drobtinice v 23. nalogi  ter reši 23. in 24. nalogo.  
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Tone Pavček: Majnice, fulaste 
pesmi. Nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku.  

 
 

Knjiga MAJNICE - fulaste pesmi pesnika Toneta Pavčka je ena najboljših slovenskih 

mladinskih pesniških zbirk v zadnjih dveh desetletjih. Za MAJNICE je pesnik leta 1997 

prejel tudi prvo nagrado večernica za najboljše mladinsko leposlovno delo.  

 

O pesniškem jeziku:  

NAGOVOR je slogovno sredstvo, o katerem govorimo, ko se sporočevalec skozi vse 

besedilo h komu ozira in mu nekaj pravi. 

OGOVOR je slogovno sredstvo, o katerem govorimo, ko se pesnik na koga ozira le v enem 

ali več stavkih. 

 
  Spoznaj še nekaj pesmi iz zbirke Majnice, fulaste pesmi. Poslušaš jih lahko na spodnjih 
povezavah: 
Osvajanje – https://www.youtube.com/watch?v=RxNrUAzWTDk 
Zvezek z zvezo – https://www.youtube.com/watch?v=4TnWLQtUEdg 
Lasje – https://www.youtube.com/watch?v=nnkGsD_tZu8 
 
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 

 Tone Pavček: Pesem (DZ, str. 120) 
 
  Kaj pomeni pesem? Poznamo definicijo, ampak danes boš razmišljal/a o tem, kakšna 
naj bi bila prava pesem. Ali je to pesem, ki nam je najbolj všeč? Ali je to mogoče pesem, 
ki nam jo je napisala/podarila/prebrala ljubljena oseba? 
 
  Preberi pesem Pesem na str. 120 v DZ. Razmisli o njej in reši naloge 3.–11. na str. 121.  
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Tone Pavček: Pesem. Nato prepiši  
      spodnje besedilo v okvirčku.  
 

 
Pesem Toneta Pavčka je osebnoizpovedna, saj je izpovedovalec sam pesnik.  Sporoča 
nam, kakšna mora biti prava pesem. Nastane lahko kadar koli od kogar koli in kjer koli, 
vendar jo morajo na koncu sprejeti tudi bralci.  
Ta Pesem je zgrajena iz treh različno dolgih kitic s svobodnimi verzi in rimami. To pomeni, 
da so lahko verzi in kitice poljubno dolgi. 
Tema pesmi je ljubezen do poezije.  

https://www.youtube.com/watch?v=RxNrUAzWTDk
https://www.youtube.com/watch?v=4TnWLQtUEdg
https://www.youtube.com/watch?v=nnkGsD_tZu8


 
  Predviden čas: 45 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=112-113). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (7. a) – spela.cimerman@osmetlika.si 
PETRA KOSTELEC (7. b) – petra.kostelec@osmetlika.si  NOVO! Imam nov e-naslov. 
NINA BRADICA (7. c) – nina.bradica@osmetlika.si  NOVO! Imam nov e-naslov. 
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