
Petek, 27. 3. 2020 
 
Pozdravljeni, sedmošolci! 
Upam, da ste včeraj temeljito vse ponovili, narisali in dopolnili svoj 
miselni vzorec o zaimkih. Pomeni, da obvladamo.;-) 
Za naslednji teden bom pripravila kratko preverjanje, da vidim, kako 
vam gre.  
 
DANES PA K ANEKDOTI 
 
Kaj je anekdota? (kasneje zapiši v zvezek) 
 

To je kratka duhovita zgodbica iz življenja znamenitih ljudi, kot so 
znanstveniki, skladatelji, pesniki, pisatelji … 
 

Preberite prvi primer.  

1. Primer: 

K Mozartu je prišla mati z devetletnim sinom in prosila mojstra, naj sinu, ki 
je “taaaaako” talentiran, pokaže, kako se komponira. Mozart ji je odgovoril, 
da je pri devetih letih še prezgodaj za komponiranje. Mati mu je oporekala: 
"Ampak, mojster, vi ste komponirali že pri sedmih letih."  
"Da, ampak jaz nisem nobenega spraševal, kako se to dela," ji je odgovoril 
mojster. 
 Ste razumeli v čem je bistvo?  

 

     2. primer: 

Einstein je živel v ZDA dvaindvajset let in ni skoraj nikoli zapustil 
Princetona. Leta 1940 je dobil ameriško državljanstvo. 

Ko se je prišel predstavit leta 1935, ga je direktor inštituta malce 
prestrašeno vprašal: »Gospod, kaj potrebujete za svoje raziskovanje?« 

»Oh, pisalno mizo,« je začel naštevati znanstvenik, »papir in 
svinčnik. Predvsem pa zelo velik koš, da bom vanj metal vse svoje 
napačne izračune.« 

Sedaj pa še ena anekdota slavnega pisatelja Oskarja Wilda. 

 V berilu na str. 183 oz. Oskar Wilde: Sebični velikan na str. 178. (Iščite po 

kazalu.) 

 



Oskar Wilde je angleški pisatelj, ki je bil zaverovan vase. Ponosen nase. O tem 

pripoveduje tudi anekdota na tej strani. Preberi jo!  Ste jo razumeli? ;-) 

 

Dodatna naloga: Poiščite še kakšno anekdoto na spletu in jo preberite. Ene so 

prav zabavne, saj so kot kašne šale ali vici. 

 

SEDAJ PA ŠE NAJVAŽNEJŠE: 

Preberite še lepo zgodbico o SEBIČNEM VELIKANU. (Branje je pomembno!) 

Lahko tudi čez vikend. (Pa je še en teden drugačnega pouka za nami.) 

 


