
V tem tednu si boš ogledal film Kekec.   

Povezava: https://www.dailymotion.com/video/x2coa99   

Glavnega junaka, desetletnega fantiča, je ustvaril Josip Vandot, ki je bil 

slovenski mladinski pisatelj.   

Film Kekec je prvi slovenski mladinski celovečerni film, ki je bil posnet že leta 

1951. Dobil je še dve nadaljevanji, in sicer Srečno, Kekec, ki je prvi barvni 

slovenski film, in Kekčeve ukane.   

Ob filmu so postale popularne tudi otroške popevke, Kekčeva pesem, Marjana 

Vodopivca in Kajetana Koviča, in Dobra volja je najbolja ter Mojčina pesem, 

Marjana Kozine.  

Ko si ogledaš film, si kar pogumno zapoj Kekčevo pesem, ki si se jo naučil pred 

počitnicami.  

 

 

Iz berila preberi odlomek Andreja Rozmana Roze, Prestrašeni hrust (stran, 

62).  

S svinčnikom podčrtaj neznane besede in poišči njihovo razlago.  

Kdor želi, lahko besedilo še enkrat na glas prebere komurkoli v družini.  

 

Preberi si kratko predstavitev Andreja Rozmana Roze.  

Je pesnik, mladinski pisatelj in dramatik, igralec in prevajalec. Piše komične 

pesmi, pravljice in gledališke komedije za otroke in odrasle, predeluje klasična 

besedila za druge medije, jih prestavlja v sodobnost ali preprosto prevaja.  

Ustanovil je Rozinteater kot najmanjše možno gledališče. Njegova dela so 

prisotna v mnogih učbenikih.  

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x2coa99


Odgovori na vprašanja. V zvezek napiši naslov, vprašanja in odgovore.  

1. Kdo je bil Bedanec?  

2. Je bil kaj močan?  

3. Kaj pomeni, da je bil brezsrčnež in hudobnež?  

4. Bi se ga ti ustrašil/a, če bi ga srečal/a v gozdu?  

5. Mogoče veš, s čim se je ukvarjal Kosobrin?  

6. Kdo je bil Kekec?  

7. Kako se je pogovarjal z velikanom?  

8. Zakaj ga je vprašal, če ima jutranjo telovadbo?  

9. Si pričakoval/a, da bo Bedancu pomagal, čeprav je bil ta tak brezsrčnež?  

  

NALOGA ZATE: V  nekaj stavkih opiši Kekca in Bedanca (njune zunanje in 

notranje lastnosti). Lahko ju tudi narišeš.   

Opravljeno nalogo fotografiraj in mi pošlji.  

  

Ne pozabi na branje v tem tednu in seveda tudi na domače branje, 

kdor ga še ni opravil. (ko izpolniš beležko domačega branja, jo izpolni, 

poslikaj in mi pošlji.) 

Sedaj so se odprle knjižnice, tako da se le veselo odpravi po kakšno knjigo.  

 

V delovnem zvezku reši strani 86, 87, 88 in 89.  

Tako boš preveril svoje znanje, ki si ga usvojil pred počitnicami.  


