
6. c-razred 

TRETJI TEDEN (14. 4.−17. 4.) 

 

Učenci, 

upam, da si pogledal predstavo Tajno društvo PGC in da si mi že poslal svojo 

oceno (če je še nisi, jo pošlji čimprej).  

Predstava je bila pripravljena po istoimenski knjižni predlogi (mladinskem 

romanu) Antona Ingoliča. Tisti, ki ste knjigo prebrali, ste že ugotovili, da je v 

predstavi marsikaj predstavljeno drugače, kot je opisano v knjigi. Vedno je tako, 

kadar po kakšnem pripovednem besedilu napravijo film ali predstavo. Nekaterim 

med vami je bila sprememba všeč, drugim ne. 

Sicer pa smo odlomek iz knjige že prebrali v šoli in takrat razložili nekaj besed. 

Če se jih ne spomniš, poglej v SDZ na str. 119. 

 

Torek in sreda (2 uri) 

Odgovori na v okvirčku zapisala vprašanja, ki se navezujejo na film Tajno društvo 
PGC.  

Vse odgovore piši v zvezek in mi jih na koncu tedna pošlji na e-pošto.  

 

Domače branje: TAJNO DRUŠTVO PGC 

1. Razloži naslov filma. 

a) Zakaj je v imenu kratica PGC? Spomni se: pingo pomeni risati, 

clavulis pomeni žebljiček. Kaj PGC pomen? Zapiši črko 

pravilnega odgovora: 

A – Policijsko-gasilska-cisterna. 

B – Risalni žebljiček. 

b) Zakaj torej je v imenu društva kratica PGC in zakaj beseda 

»tajno«? (Spomni se na dejavnosti društva.) 

 

2. ZGODBA 

Napiši kratko OBNOVO. Bodi pozoren na to, da napišeš obnovo 

predstave, ne knjige. 



 

3. ČAS IN PROSTOR DOGAJANJA 

Zgodba se dogaja med šolskim letom (to je ČAS dogajanja). Kaj pa 

KRAJ dogajanja?  

a) Predstavi ga tako, da zapišeš različne prostore, kjer dogajanje 

poteka.  

b) Opiši, kako so različni prostori dogajanja v predstavi prikazani? 

 
4. GLAVNE IN STRANSKE OSEBE 

Naštej GLAVNE in STRANSKE OSEBE. Za vsako napiši, kdo je in 

kaj (najraje/najpogosteje) počne. 

 
5. Predstavi MIHO  

a) Povej, kakšen je po zunanjosti (videl si ga v predstavi, torej ti ni 

treba razmišljati o tem, kako izgleda, ampak napiši, kar si videl). 

b) Povej, kaj počne, kaj zbira, kdo so njegovi prijatelji. 

 
6. NAJLJUBŠA OSEBA 

Zapiši, katera oseba v predstavi ti je najbolj všeč in zakaj. 

 

Četrtek (2 uri) 

OPIS BOLEZNI 

V SDZ na str. 76 preberi pri molju, kaj je opis bolezni, nato preberi opis bronhitisa 
in reši naloge.  

Ta teden na svoj elektronski naslov tatjana.holy@guest.arnes.si pričakujem: 

1. oceno predstave, če je še nisi poslal, 

2. opis bolezni (5. naloga v SDZ na str. 77). 
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