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PLAN DELA OD 5.5.2020 DO 13.5.2020 

DREJČEK IN TRIJE MARSOVČKI 
SLJ 

 (OD 5.5. DO 
8.5. 2020) 

PRIPRAVA GOVORNEGA NASTOPA VESOLJEC ME JE OBISKAL 

LUM 
(8.5.2020) PRIPRAVA MISELNEGA VZORCA (PLAKATA) 

SLJ 
(11.5.2020) UČENJE GOOVORNEGA NASTOPA ZA PREDSTAVITEV NA DALJAVO 

SLJ 
(12.5. IN 

13.5.2020) 

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: 
PREDSTAVITEV GOVORNEGA NASTOPA NA DALJAVO 

 

VESOLJEC ME JE OBISKAL 
 

(ustno ocenjevanje znanja - govorni nastop) 
 

Pred novim letom ste za domače branje prebrali knjigo Vida Pečjaka Drejček in trije 
marsovčki. 
 

Na osnovi te knjige boš pripravil govorni nastop z naslovom VESOLJEC MI JE OBISKAL 
(v govornem nastopu se spomni sam svojega naslova) 
 

• Govorni nastop  in plakat  (miselni vzorec) moraš pripravljati od 4.5.2020 do 
8.5.2020.   

• Plakat mi moraš poslati po elektronski pošti do ponedeljka, 11.5.2020.  

• To je učna snov za slovenščino in likovno umetnost.  

• Govorni nastop mi boš predstavil 12.5.2020 in 13. 5. 2020.  Za urnik se bomo 
dogovorili, ko vidimo kako bo potekalo ustno ocenjevanje matematike (ali skupinsko 
ali individualno). 

 

Najprej si preberi kratko obnovo znanstveno - fantastičnega romana, da se spomniš 
vsebine. ( https://sl.wikiversity.org/wiki/Drej%C4%8Dek ) 

OBNOVA DREJČKA IN TRIJE MARSOVČKI: 

Drejčka hodijo ponoči obiskovat trije marsovčki, s katerimi se sčasoma spoprijatelji. Marsovčki so 
nekoliko nenavadnega videza, saj jim roke rastejo z glave, namesto nosu imajo dve veliki luknji in 
okoli pasu nosijo zavezane kravate. Miš, Maš in Saš se vozijo v leteči cigari iz posebnega 
materiala. Za njihove nočne izlete ne vedo ne njihovi marsovski starši, kot tudi ne Drejčkovi 
starši. Marsovčkom zelo ugaja zemeljska hrana, zlasti marmelada. Hkrati pa se zelo čudijo, zakaj 
zemeljski starši tepejo otroke in da je na zemlji toliko vojn. Vsega tega na Marsu ni. Tam namreč 
obstaja zakon, da morajo biti otroci veseli. Včasih, ko mu marsovčki postavljajo različna 
vprašanja, je Drejček v zadregi, njegovi starši pa postajajo zaskrbljeni, ker razmišlja o rečeh, ki 
so po njihovem mnenju zanj prezrele in pretežke. 

Drejček z marsovčki doživi veliko zanimivega. Neke noči ga peljejo na Luno, sedijo na raketi, 
odpeljejo ga celo k svojim staršem na Mars, kjer mu marsovski oče pove modrost, ki pravi: 
»Zemlja si sama kuje svojo bodočnost. Toda če se boste združili vsi, ki ljubite mir, vam nihče ne 
bo mogel vsiliti vojne«. 



 

 

 
 

Na tej povezavi lahko poslušaš prebrano knjigo Drejček in trije marsovčki.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=27-i8qR9iN8  
 
 

KAKO BOŠ PRIPRAVIL GOVORNI NASTOP? 
 
 

Kaj bom ocenjevala? 
 

• Zgodba mora biti  smiselna, povezana in zaokrožena.. 

• Govoriti boš moral čim bolj razločno, naravno,sproščeno in zborno. 

• Govorni nastop naj bo izviren, doživet. 

• Izdelaj  miselni vzorec ali plakat 

• Govorni nastop naj bo dolg do 2 minuti. 
 

 

Pri pripravi govornega nastopa si pomagaj z naslednjimi vprašanji. Ni se potrebno držati 
teh vprašanj, lahko po svoje sestaviš zgodbo. 
 
 

• Spomni si zanimiv naslov. 

• V uvodu povej, zakaj si dobil obisk. 

• Opiši in poimenuj vesoljsko plovilo. 

• Poimenuj in opiši vesoljca. 

• Opiši, kje živi, kakšen je njegov dom, kje se šola, kaj počne, I 

• V zaključku napiši, kaj si se od tega vesoljca naučil. 
 

 

Ko sestaviš zgodbo, si pripravi miselni vzorec, da boš lažje pripovedoval. Na njem mora 
biti nujno narisan vesoljec in njegovo plovilo.  
 
KAKO PRIPRAVIŠ PLAKAT MISELNI VZOREC? 
 

• Plakat naredi na velikosti risalnega lista (A3 format). Ne delaj na večjem listu, ker ti 
vzame preveč časa. Če nimaš doma risalnega lista, zalepi dva bela lista A4 skupaj. 

• Priporočam ti, da ga narediš  v obliki miselnega vzorca. Na miselni vzorec si napiši 
oporne točke, da si boš z njim pomagal pripovedovat zgodbo (kako je ime vesoljcu, 
kakšen je, kašen je njegov planet, lepa misel, I). 

• Na plakat nariši vesoljca in njegovo plovilo. 

• I 
 

 
Spodaj  imaš primer zgodbe in miselnega vzorca, ki si jo je spomnila moja Sara. Naj 
ti bo v pomoč. Sam si moraš spomniti svojo zgodbo, s svojimi vesoljci. 



 

 

OBISK NA VENERI: VENERCI ME NAUČIJO 
 

Nekega večera sva se s sestro Sofijo igrali. Kar naenkrat sva se začeli kregati. Jezno sem 
odvihrala v sobo spat.  
 

Čez nekaj časa je skozi okno priletelo čudno plovilo, leteči predmet. Bilo je podobno 
kuhalnici. Plovilo je imelo kabino narejeno iz modrega in oranžnega platna, ki se nikoli ne 
strže. Ogrodje je bilo zgrajeno iz lesa, ki nikoli ne zagori. Na zadnjem delu je imelo raketni 
pogon. 
 

Iz kabine je stopil nezemljan. Iz velike okrogle glavi me je gledalo pet velikih oči. Na vsaki 
strani obraza so mu rasli redki oranžni lasje. Pod očmi so se mi smejale velike ustnice. 
Tanki različno dolgi roki sta mu rasli iz trupa. Na vsaki so bili trije skrivljeni prsti. Njegove 
noge so bile tanke in brez prstov. Oblečen je bil v rumeno haljo.  Povedal mi je, da je 
Venerec Tim.  
 

Povabil me je v letečo kuhalnico. V trenutku sva pristala na Veneri. Razkazal mi je njihovo 
stanovanje. Povedal mi je, da se šolajo na daljavo. V stanovanju imajo učilnico. Dnevna 
soba je imela leteče predmete. Tudi sedežna garnitura, omare in mizica so leteli po 
prostoru. V sobo sta pritekla Timova brata Tam in Tom. Začela sta se prepirati, kdo se bo 
prvi igral z menoj. Tim jima je rekel, naj se nehata prepirati. Predlagal jima je, da se lahko 
vsi skupaj igramo. Skupaj smo se igrali skrivalnice po venerski hiši kar dve uri. Začela 
sem pogrešati igro s sestro Sofijo. 
 

Tim me je takoj odpeljal domov. Rekel mi je, da z lepo besedo lažje rešiš spor. Obljubil mi 
je, da me bo raje obiskal, ko se bova s Sofijo lepo igrali, brez kreganja. Komaj čakam, 
kdaj bo prišel ta dan. 

 

 


