ANALIZA TRETJEGA PREVERJANJA ZNANJA
7. a
Dragi učenci,
rešili ste že tretje preverjanje znanja iz slovenščine. Veliko učencev je preverjanje rešilo in vse bolje
vam gre. Odgovarjali ste na vprašanja o pesmi Bine Štampe Žmavc: Svetovja.
Pri delu ste bili večinoma uspešni. Odgovorili ste na vsa vprašanja, vendar so bili vaši odgovori
površni, čeprav ste si lahko pomagali z berilom in zvezkom Na spletni strani imate pripete
rešitve nalog, oglejte si jih in popravite ter dopolnite vaše rešitve v zvezku.
Pa naj povzamem pravilne odgovore. Ob besedi svetovja ste večinoma pomislili na svet oz. več
svetov skupaj, pa tudi na vesolje in neskončnost, številčnost nečesa. Bina Štampe Žmavc je
slovenska pisateljica, pesnica ter režiserka. Piše tako za mladino, kot za odrasle. Tema pesmi
je bivanjska. Pesem ima 5 štirivrstičnic ali kvartin. Gre za pripovedno pesem, saj je v ospredju
pripovedovanje, opisovanje svetov in ne izražanje čustev. Podčrtani del v besedni zvezi
neskončno obzorje se imenuje okrasni pridevek. Prebivalci svetov v pesmi pa so: bogovi,
planeti, kometi, sonca, nimfe … Zadnja kitica govori o skrivnostih posameznikovih misli. Pesem
je avtorska, saj poznamo avtorja. Zadnja kitica govori o človeku, ki je sam zase en velik svet, v
katerem se dogaja ogromno stvari.
Z odgovori ste v velikem številu dokazali, da ste snov predelali, boste pa morali pojme še
utrditi.
Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Nejca S in Jurija. Ostalim
pa naj bo to motivacija za drugo preverjanje znanja.
Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju
anket pa bodite pozorni, da zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo
ZDANJA STRAN, ampak tudi KONEC.

Lepo vas pozdravljam in vam želim sproščujoče počitnice.
vaša učiteljica Petra

7. b
Dragi učenci!
Opravili ste že 3. preverjanje pri slovenščini. Pričakovati je bilo, da vam bo pri vsakem nekoliko
lažje, pa ni čisto tako. Ali ste nekateri pozabili na datum ali je kak drug resnejši razlog, da je v
7. b 3. preverjanje pri slovenščini oddalo 21 od 25 učencev.
1. vprašanje ni delalo težav. Pri navedbi dveh podatkov o avtorici Bine Štampe Žmavc vas je
par napisalo le en podatek ali pa ste zapisali le del avtoričinega imena. Temo pesmi ste
prepoznali, prav tako število kitic. Znali ste izpisati štiri prebivalce svetov, utemeljiti, zakaj je
pesem avtorska. Še največ odstopanj je bilo v zadnji nalogi, ki je zahtevala v dveh do treh
povedih zapis sporočila zadnje pete kitice. Kar preveč se vas je zadovoljilo le z 1 povedjo, pa
še ta pri marsikom ni smiselna ubeseditev avtoričinega prepričanja, da vsak človek nosi v sebi
svet sanj in skrivnosti. Kaj je vse tisto, kar je skrito v moji, v tvoji glavi? Lahko bi napisala v srcu,
saj ne gre le za um, gre za naša pričakovanja, upanja, strahove, naše bolečine …, vse tisto, kar
nosimo v sebi in ne želimo vsega deliti s komer koli.
Pri odgovorih na vprašanja še vedno vsi ne upoštevate pravopisnih pravil: ustrezne rabe velike
začetnice, pozabili ste na vejico ali končno ločilo; nekateri ste premalo pazljivi pri presledkih.
Mnogi ste tudi prezrli, da morajo biti odgovori v celih povedih.

Lepo pozdravljeni!
Ivanka Višček

7. c
Pozdravljeni!
Pesem, ki vam je bila tokrat ponujena v branje, je bila za vas, kot vidim iz odgovorov, kar
izziv. Ne gre za pesem, ki jo lahko razumeš ob prvem branju. Moraš se vanjo poglobiti – a ko
to narediš, vidiš, kako je vsebinsko bogata in zelo sporočilna. Saj govori o različnih svetovih,
kar je tudi odgovor na prvo vprašanje. Govori o več svetovih in ne samo enem svetu. Ti
svetovi so pa nekaj posebnega, saj so za nas nedosegljivi in smo jim zato dali magično moč in
okoli njih spletli različne zgodbe. Tako je tema pesmi res lahko tudi bivanjska, predvsem pa
govori o domišljijskih svetovih. Tako ste tudi lepo vsi našteli prebivalce teh drugačnih svetov.
Prepoznali ste okrasni pridevek in lepo določili vrsto pesmi. Največ težav vam je povzročalo
osmo in deseto vprašanje, ki se nanašata na razumevanje zadnje kitice. Zadnja kitica govori o
skrivnostih posameznikovih misli in ne o tem, kako se na našem čelu vidi, kaj mislimo,
čutimo, želimo … Zadnja kitica govori o tem, kako vsak izmed nas v sebi (za čelom) skriva svoj
poseben svet, saj imamo različne misli, želje, sanje, hrepenenja in tudi življenjske izkušnje,
dogodivščine … Upam, da sem vam približala vsebino pesmi in da se boste lotili branja še
enkrat, saj je ravno zato poezija tako edinstvena. Vsakič, ko pesem ponovno preberemo,
najdemo, čutimo nekaj novega in za vsakega izmed nas ima posebno sporočilo, ki ga vidi,
sluti, čuti le vsak zase. In to sporočilo je za vsakega izmed nas tako posebno, kot so posebni
naši svetovi.
Pri reševanju ankete/preverjanja bodite pozorni, da na koncu kliknete na konec, ker drugače
vaših odgovorov ne pošlje. Pa tudi na ime in priimek ne pozabite.
Ko boste z delom v tem tednu zaključili, si pa le naredite počitnice po svoje – lotite se česa
novega in bodite ustvarjalni, pomagajte staršem in predvsem pojdite v naravo, da bomo lažje
zaključili še zadnji del šolskega leta.
Imejte se lepo!
Meta Kmetič

7. d

Zapiši temo pesmi.

Vsi učenci so napisali, na kaj ji spominja (svet, vesolje
…).
Vsi učenci so zapisali dva podatka, le en učenec je
zapisal en pomemben podatek (drugi podatek je bil
ženska).
Samo en učenec ni vedel, kaj je tema pesmi.

Koliko štirivrstičnic je v pesmi?

Trije učenci niso zapisali pravilnega odgovora.

Ali je pesem Svetovja pripovedna ali
izpovedna? Utemelji.

Dva učenca sta napačno odgovorila.

nagovor

En učenec je izbral ta odgovor (napačen).

pretiravanje

Osem učencev je izbral ta odgovor (napačen).

okrasni pridevek

10 učencev je pravilno odgovorilo.

inverzija

En učenec je izbral ta odgovor (napačen).

Kdo so prebivalci svetov v pesmi? Izpiši štiri.
o skrivnostih posameznikovih misli

Osem učencev ni zapisalo pravilnega ali popolnega
odgovora.
17 učencev je pravilno odgovorilo (pravilno).

o tem, da se za človeško glavo skrivajo planeti

1 učenec je izbral ta odgovor.

o tem, da se otroci radi igrajo skrivalnice

1 učenec je izbral ta odgovor.

o tem, da se na našem čelu vidijo skrivnosti

1 učenec je izbral ta odgovor.

Ali je pesem ljudska ali avtorska. Utemelji.

Trije učenci niso utemeljili ali pravilno zapisali
avtorska.
Trije učenci niso odgovorili, en učenec ni našel zapisa
v zvezku, ostali so zapisali sporočilo.

Na kaj si pomislil ob besedi svetovja?
Zapiši dva podatka o Bini Štampe Žmavc.

Iz zvezka prepiši sporočilo 5. kitice, ki si ga
zapisal v zvezek v 2 do 3 povedih.

7. d – Smiljan Pristavnik
(od 23 učencev je anketo rešilo 20 učencev, trije se niso niti
prijavili)

