
3. teden, 3. ura: (OBRAVNAVA NOVEGA BESEDILA) Mile Klopčič – Mary se 

predstavi 

1. DOŽIVLJAJSKO SPOZNAVNA MOTIVACIJA 

Najprej učenci rešite križanko (PRILOGA2) – ni je potrebno printati ali pisati, rešite jo ustno, nato 

križanko preglejte. Kaj je geslo križanke?  

Odgovorite ustno, pokličite sošolca/-ko in se pogovorite: 

Kdo so to izseljenci? (ljudje, ki so zapustili svojo domovino)  

Zakaj so odšli? (večinoma zaradi denarne stiske) 

Kam so največkrat šli? (v Avstrijo, Nemčijo, Švico, Ameriko) 

Ali ima kdo sorodnike ali pa poznate koga, ki je zapustil Slovenijo, je torej izseljenec; zakaj je odšel in 

ali se kdaj vrača v domovino. Morda je kdo od vas zapustil svojo domovino, zakaj, kdaj se vračate 

(...)? 

Danes bomo obravnavali pesem, ki govori o izseljeništvu. 

 

2.  BRANJE BESEDILA 

Odprite berila na strani 10 in preberite pesem Mary se predstavi. 

Po branju sledi razlaga neznanih besed. Predvidevam, da ne poznate vseh besed, nekaj jih je v 
slovarčku ob besedilu, za druge poiščite razlago v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, najdete 
ga na povezavi https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=* 
 

 

3. INTERPRETACIJA in ANALIZA 

V zvezek napišite naslov: MILE KLOPČIČ – MARY SE PREDSTAVI 

Sledi analiza s pomočjo vprašanj, ki jih PREPIŠETE V ZVEZEK IN NANJE ODGOVORITE (rešitve so v 

PRILOGI 3) – poskusite najprej sami in naj vam bodo rešitve le za preverjanje lastnega razumevanja. 

 Vprašanja: 

1. Š enkrat preberite pesem na glas in za vsako kitico zapišite, o čem govori. 

2. Kakšna je tema pesmi?  

3. Kako se Mary spominja svoje domovine, svojega pravega doma?  

4. Kako pa se spominjata mati in oče?  

5. Zakaj so odšli?  

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=*


6. Kaj pomeni verz »Vendar prekratko nam bilo je polje.«?  

7. Kaj pomeni, da »je oče odšel čez morje v svet«?  

8. Kaj pomeni pojem idilično?  

    Ali lahko rečemo, da mati idilično slika Mary njihov prvotni dom?  

9. Kako Mary označi sedanjost, kako se ti zdi, da jo doživlja?  

10. Zunanja zgradba: 

- Koliko kitic ima pesem?  

- Koliko verzov ima posamezna kitica?  

- Se pojavi rima, kakšna je?  

PREPIS V ZVEZEK 

11. PESNIŠKA SREDSTVA: 

OKRASNI PRIDEVKI 

– rodnih, majhnih  

POOSEBITEV 

– in stope so do zore topotale  

INVERZIJA ALI OBRNJEN BESEDNI RED 

– naselju majhnem, koča naša 

RETORIČNO VPRAŠANJE (Vprašanje, na katerega ne pričakujemo odgovora ali pa ga že vemo oz. si 

ga mislimo.) 

– Kaj praviš, ali še stoji tam mlin in še sloni pod bregom koča naša? 

NAGOVOR 

– Preveč nikar ne izprašuj. (Pesnik je uporabil nagovor, izpovedovalec pesmi nagovarja odsotno 

osebo, lahko tudi tebe kot bralca.) 

_______________________________________________________________ 

UČENCI, KI JIM JE SLOVENŠČINA TUJ JEZIK (Za tiste, ki še ne razumejo  slovenskega jezika ali zelo 

slabo.) 

Berilo, str. 10: Mile Klopčič – Mary se predstavi 

Preberite pesem in s pomočjo googel translate prevedite besedilo v svoj materni jezik.  

Oblikujte svoj slovar za nove besede. Nastajajoče slovarje fotografirajte in pošljite svoji učiteljici 

slovenščine. 

Rešujte naloge na naslednjih povezavah in krepite besedišče. 

POVEZAVA do e-gradiv Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 

POVEZAVA do interaktivnega slikovnega slovarja za učenje slovenščine 

https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/
http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/#/

