
SLOVENŠČINA – 7. c 

Pozdravljeni, učenci 7. c, 

prejšnji teden smo potovali v deželo vzhajajočega sonca, tokrat pa se odpravljamo v 

preteklost, v prostrani svet naših prednikov, med junake romana Pod svobodnim soncem 

avtorja Frana Saleškega Finžgarja. 

Odlomek iz znamenitega zgodovinskega romana najdete v berilu na str. 138. Naloge so 

razporejene po šolskih urah, seveda pa si lahko delo razporedite tudi drugače. 

Morebitna vprašanja mi posredujte na moj e-naslov: jasna.brencic@8talcev.si. 

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam. 

Jasna Brenčič 

 

1. in 2. ura 

Živeti pod svobodnim soncem so sanje vsakega naroda. V Finžgarjevem romanu lahko 

občudujemo pogum in domiselnost naših prednikov. Roman je kljub svoji dolžini (prbl. 500 

strani) zaživel že na gledaliških deskah, v koprodukciji Radia Slovenija in Radia Maribor pa je 

roman leta 2004 zaživel še v zvočni podobi – kot mogočna radijska igra v štirih delih.  

»Sodelovalo je 50 igralcev, uporabljenih je bilo več kot 250 izvirnih posnetkov različnih efektov 

in šumov in 160 posebej komponiranih glasbenih enot, da bi poustvarili zven davnega časa, ko 

sta se v imenu Svaruna in Justinijana bojevito srečala vzhod in zahod. Predvsem pa radijska 

upodobitev enega najbolj priljubljenih romanov v starodavni zgodbi o uspehu prinaša novo 

sporočilo, ki je moralo v Finžgarjevem rokopisu neopaženo počakati več kot stoletje.« 

(Vir: https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-igra/174315263) 

Najprej prisluhni odlomku radijske igre (od začetka do 08:50). 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-igra/174315263  

Zdaj pa poišči odlomek v berilu. Najprej preberi uvodni del (besedilo na zeleni podlagi), nato 

pa odlomek romana. 

 Kakšen se ti zdi odlomek? Kaj misliš, da se bo zgodilo v nadaljevanju? Prebereš lahko 

besedilo pod odlomkom in dodatek Misel, anekdota. Kakšen konec je bolj všeč tebi? 

 

 Kako je odlomek prikazan v radijski igri? Je vključeno vse ali je kaj izpuščeno? 

Zdaj te čaka raziskovanje podatkov o romanu, zgodovinski podlagi in o avtorju. Najprej preberi 

stvarna pojasnila in dodatek Ali ste vedeli?, nato pa še podatke o avtorju. 

Preberi tudi podatke v prilogi navodil. 

3. ura 

mailto:jasna.brencic@8talcev.si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-igra/174315263


Najprej te čaka ponovno branje odlomka v berilu, nato pa reševanje nalog pod razdelkom 

Dejavnosti po branju (1–7). Po potrebi se vračaj k odlomku in poišči odgovor v besedilu. 

Rešitve bodo objavljene v petek. 

4. ura 

Pred tabo je izbira dejavnosti iz medijske ustvarjalnice – izbiraš lahko med 2. in 5. dejavnostjo. 

Navedeni sta tudi spodaj. 

 Se spomnite pripovedi o grškem junaku Odiseju in njegovem domiselnem pobegu iz 

Kiklopove votline? Napišite dialog med Kiklopom in Hibudijem, v katerem slednji prosi 

Kiklopa, naj mu pomaga pri maščevanju nad Svarunovo vojsko. 

 Poskusite še sami: izrazite dogajanje odlomka, ki ste ga prebrali, v obliki stripa. 

Dialog ali fotografijo stripa mi pošlji do petka, 15. 5., na moj e- naslov. 

 


