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Pozdravljeni, učenke in učenci 7. b! 

  
Delo od doma vse bolj obvladujete in dobro opravljate naloge. Veliko ste se že naučili, kar mi 
dokazujete s sporočanjem o poteku, času in načinu dela, razumevanju snovi. 
  
V slovenskem jeziku se sporazumevamo vsak dan, a v šoli se ljudje naučimo knjižnega jezika, 
ki 
ga začnemo spoznavati že ob poslušanju pravljic in pesmi v otroštvu, njegovo poznavanje pa 
izpopolnjujemo v šoli. 
Knjižni jezik ima točno določena pravila. Zapisana so v priročnikih. V Sloveniji je namreč več 
kot petdeset narečij. Težko bi, na primer, Notranjci razumeli Prekmurca, če bi on »gučal«, kot 
»guča« doma. 
Knjižni jezik je edini, ki omogoča sporazumevanje po vsej Sloveniji. Ima vsenarodno in 
narodnopovezovalno vlogo. Pravimo, da je jezik identiteta naroda. 
Da boste dobro podkovani v najstrožji različici slovenskega knjižnega jezika, v zbornem 
knjižnem jeziku, se te zvrsti jezika dobro naučite. Kako? Nič lažjega! Ker jezikovno znanje 
gradimo na dobrih temeljih ... 
  
Ponovi vso jezikovno snov, ki si se je naučil v času dela od doma. 
  
V tem tednu boš prebral odlomek Finžgarjevega zgodovinskega romana Pod svobodnim 
soncem (1906–1907). Pisatelj je v njem pokazal posebno pripovedno moč. V romanu je 
mojstrsko  ubesedil življenje naših prednikov v 6. stoletju ob Donavi in njihove boje z 
Bizantinci. 
Proučil je bizantinsko zgodovino in vire za zgodovino Slovencev, da bi dal romanu 
zgodovinsko ozadje. Za zgled so mu bila tudi dela poljskega pisatelja Sienkiewieza. 
  
Roman govori o slavni dobi Slovenov, ko so še svobodno živeli, brez tujih oblastnikov. O 
svojem vodji je odločal le zbor starešin Slovenov, ki je izbral starešino. 
  
V naraščajočih napetostih na Balkanu, bližale so se osvajalne vojne, je hotel Fran Saleški 
Finžgar z romanom sodobnikom pokazati, kako se je treba z združenimi močmi in v slogi 
boriti za svobodo, za svobodno življenje, za življenje pod svobodnim soncem. V roman je 
vnesel tudi idilično ljubezensko zgodbo. :-) 
  
V berilu »Novi svet iz besed 7« preberi odlomek na straneh 138–141. 
Fran Saleški Finžgar: »Pod svobodnim soncem« 

  
Po prvem branju razmisli o vsebini odlomka. 
Preberi razlage pojmov v okvirčku, str. 139. Preberi tudi, kdo so bili bogovi Slovanov, katere 
so poleg že omenjenih še častili. Če poznaš kakšno gospo Vido, Vesno ali pa sošolko Živo, boš 
izvedel, da so bila to imena slovanskih boginj in kaj pomenijo. 
  
Odlomek romana preberi še enkrat. 



  
Po ponovnem branju odlomka preberi vse v okviru tega berila, česar še nisi. 
  
Ko vse naročeno opraviš, zapiši odgovore na vprašanja o razumevanju besedila na list 
literarne mape. Prepiši tudi pojme besed in njihovo razlago. 
Da boste izvedeli in znali več, izberite najmanj dve nalogi iz Medijske ustvarjalnice in jih 
naredite. Kdor zmore, naj naredi več. 
  
Ko vse urediš, spravi liste z opravljenimi nalogami v literarno mapo. 
  
O svojem delu me natančno obvestite. 
  
Čeprav berete te besede ob koncu navodil tega tedna, pa se bo nekaj posebnega začelo že 
v ponedeljek in bo trajalo vse do vključno četrtka. 
Srečali se bomo s pomočjo spletne povezave in šifre za vstop. 
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Kdor je upošteval moje vabilo v prejšnjem navodilu, mi je posredoval svoj predlog srečanja 
za Soči. Včasih sem ga morala prilagoditi svojim obveznostim, a vedno smo se dogovorili. 
  
Še posebej sem bila vesela vaših besed, ko ste napisali, da že komaj čakate, da se vidimo! :-))) 
  
Čeprav ste pridobili veliko ocen že v šoli, potrebujete še najmanj eno vsi. Oglasite se, kdor se 
v dveh mesecih še ni niti enkrat. Nimam podatka, da bi se ne mogli oglasiti. 

Spoštovani moji sedmošolci bejevci. Naj vas ne ohromi čas doma. Vsak dan nam 
gre bolje. In v vsakem dnevu lahko najdemo košček, ko si lahko dovolimo reči, da 
nam gre najbolje. 
  
Lepo vas pozdravljam! 

Vaša sorazredničarka Milena Herblan Gostiša     
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