6. B
DESETI TEDEN
(25. 5.−29. 5.)

Dragi učenci!
Pred vami je ocenjevanja znanja iz domačega branja Majnice, fulaste pesmi. V
zadnjih tednih ste pridno rešili precej nalog in tako utrdili svoje znanje s področja
poezije. Prepričana sem, da bo ta pisni preizkus znanja za vas mačji kašelj.
V drugem delu tedna pa pridejo v vašo družbo Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik …
Ja, tisti, ki so vam že v Pacugu krajšali čas.

Torek, sreda
Teden boste začeli z ocenjevanjem znanja iz domačega branja. V wordovem
dokumentu Pisni preizkus znanja - Majnice, fulaste pesmi imate naloge za
ocenjevanje. Dokument natisnite, rešite naloge in mi jih pošljite.
Veliko sreče vsem skupaj!

Na e-pošto jana.stancic@guest.arnes.si mi pošljite rešene naloge
pisnega preizkusa znanja do srede, 27. 5. 2020.

Četrtek in petek
Kot rečeno … vam bodo družbo delali že znani Musterjevi liki: Trdonja, Lakotnik
in Zvitorepec, vendar tokrat ne bodo šli na Luno, ampak se bodo srečali z gusarji.
Najprej si preberite, kaj je strip in kaj je zanj značilno, nato pa prebrano besedilo
prepišite v zvezek:
Strip je oblika zgodbe v slikah, ki jo sestavlja zaporedje sličic (pasice). Besedilo
je napisano v oblačkih. Osebe morajo biti v vseh enako oblečene in urejene, da
bralec ve, da gre za isto osebo.
Uradno je prvi strip Yellow Kid (Rumeni deček), ki je izšel leta 1895 v ameriškem
časopisu World, napisal pa ga je Richard F. Outcoult. Najbolj znan avtor stripov
je Walt Disney, ki je med drugim ustvaril Miki Miško in Racmana Jako. Med bolj
znanimi stripi so tudi Tarzan, Superman, Batman, Tintin … Prva slovenska revija,
posvečena samo stripom, je bila Zvitorepec Mikija Mustra.

V DZ, str. 169–171, preberite odlomek in stripa Miki Muster: Gusarji in rešite
vse naloge. V 7. nalogi na str. 169 izveste, da se trije prijatelji srečajo z gusarji.
Kako se to zgodi?
Napišite nadaljevanje zgodbe. Izmislite si zanimivo, humorno in pustolovsko
zgodbo. Napišete jo lahko:
- v klasični obliki, torej kot pripovedno besedilo ALI
- v obliki stripa. Za spremembo bi se lahko preizkusili raje v tej obliki.
Nalogo poslikaj in pošlji na moj mail.
Želim vam veliko sreče in znanja pri ocenjevanju.
Jana Stančič, razredničarka

