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KAJ SO SOLZICE?

Verjetno si najprej pomislil na kaplje, ki ob joku človeku pritečejo iz oči.

Naslov današnje zgodbe  poimenuje gozdno cvetico, ki s svojim

vonjem in nežnimi belimi cvetovi krasi naše gozdove ravno v maju.
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Jo prepoznaš?

Mi ji rečemo ŠMARNICA.



SPOZNAJMO ŠE  AVTORJA BESEDILA
PREŽIHOV VORANC je zapisal zgodbo, 
ki jo boš danes spoznal. Pisatelj je bil 
doma na Koroškem.

Kako nenavadno ime in priimek ima 
ta  slovenski pisatelj, kajne?

Njegovo pravo ime je LOVRO KUHAR. 
Ker je živel v času med obema 
vojnama, je svoja dela moral 
objavljati pod skrivnim imenom. 
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KAKO JE NASTALA TA ZGODBA?

Nekoč se je pisatelj Prežihov Voranc nekega maja sprehajal po gozdu s svojo 
prijateljico Kristino Brenkovo. Tudi ona je bila pisateljica.

Med sprehodom je pisatelj svoji prijateljici povedal, da šmarnicam na 
Koroškem rečejo solzice. v gozdu iskala dišeče solzice. 

Takrat je pisatelj svoji prijateljici začel pripovedovati zgodbo iz svojega 
otroštva, ko je bil še pastirček in je šel v temno globel nabrat solzice za svojo 
mamo. Želel je osrečiti svojo mamo in ob tem premagal strah.

Pripovedoval je zgodbo tako živo in lepo, da je Kristina rekla svojemu 
prijatelju:

VORANC, NAPIŠI ZA OTROKE TO MILO, RESNIČNO ZGODBO.
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SPOZNAJMO ZGODBO : SOLZICE

Solzice so kratka zgodba. Takim kratkim zgodbam rečemo jim tudi črtica. 

V berilu je zapisan samo odlomek te zgodbe, ki jo zagotovo poznata tudi 
tvoja starša in stara starša. Le vprašaj jih?

Zgodbo je Prežihov Voranc napisal davnega leta 1942. Ker je zgodba stara,  je 
v njej nekaj besed, ki so zate nenavadne, nepoznane. 

V novih berilih najdeš odlomek  Solzic na strani 51. 

Preberi odlomek in podčrtaj besede, ki jih ne razumeš.

(Ob besedilu boš našel njihovo razlago)
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2. URA - NALOGE PO BRANJU

1. V zvezek napiši naslov SOLZICE in avtorja zgodbe.
2. Pod naslovom nariši šopek solzic.
3. Pod risbo se podpiši s skrivnim imenom.
4. Pojdi na bližnji travnik in naberi manjši

šopek travniških rož.
5. Postavi jih v vazo. Ne pozabi doliti vode.
6. Ko bodo domači opazili nabrano cvetje,

jim povej zgodbo o Vorancu in  jim 
odlomek preberi.

7. Fotografiraj stran z naslovom, ilustracijo,  skrivnim imenom in mi pošlji.
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IN ZA KONEC…
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Če želiš spoznati to zgodbo v celoti jo lahko najdeš na povezavi
https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice#Solzice

ali pa jo poslušaš na

https://www.youtube.com/watch?v=OGBzbuT66HA

https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice#Solzice
https://www.youtube.com/watch?v=OGBzbuT66HA

