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KRALJESTVO 
NJEGOVEGA 
VELIČANSTVA

Kaj je kraljestvo? 

Je država, ki ji vlada kralj. 

• Katere evropske države so še danes kraljevine? 

Velika Britanija (Združeno kraljestvo), 
Belgija, Danska, Nizozemska, 
Norveška, Švedska in Španija. 

• Kaj se v kraljestvu zgodi, če zmanjka vojakov?



UVOD V DRAMSKO BESEDILO

• V kraljestvu Njegovega veličanstva zmanjka fantov za vojsko, zato se eden 

izmed generalov domisli, da bi v vojsko vpoklical ženske, vendar ne gre vse 

po načrtu. 



Preberi humoristično dramsko besedilo v berilu na
strani 174. Napiši kratko mnenje o besedilu (Všeč mi 

je, ker…; Ni mi všeč, ker….)



Kako se besedilo zaključi?

• Ženske z družinami nočejo v vojno, prav tako v vojno matere ne pustijo svojih hčera, zato se v vojno 

odpravijo kar generali in kralj. Kralja z bojišča odnesejo in ko umre, tudi kraljestva Njegovega veličanstva ni 

več. 



1. naloga: Odgovori na vprašanja!

1. Česa se morajo 
dekleta naučiti, da 
postanejo dobre 

vojakinje?

2. Na kakšen način 
jih narednik uči 

veščin bojevanja? Je 
dober učitelj? Je 

potrpežljiv?

3. Kako se odzivajo 
dekleta? So dobre 

učenke?

4. Kam naj bi dekleta 
takoj po učni uri 

odkorakala? Razloži 
besedo fronta?

5. Zakaj dekleta ne 
morejo na fronto?



2. naloga: Razloži, 
kaj pomeni beseda 
AFORIZEM. 

• Pisec besedila je napisal aforizem: PIŠEM ZATO, KER 

SE S PERESOM NE DA STRELJATI. 



3. naloga: Naredi miselni 
vzorec, s katerim boš predstavil 
pisatelja, Žarka Petana

• Rojstni podatki (umrl leta2014)

• Šolanje

• Poklic

• Nagrade

• književna dela



4. naloga: 
USTVARJALNICA

• Zamisli si ime svojega kraljestva. 

• Kakšno ime bi si dal, če bi bil kralj (kralji so imeli imena 
kot Karel Veliki; Sončni kralj; Hogar Grozni,..)? 

• Nariši svoj grb,  zastavo in svoj grad. 

• Kakšna bi bila tvoja denarna enota? (ime, oblika, barva)

• Kakšni bi morali biti ljudje, ki bi želeli živeti v tvojem 
kraljestvu? 



Kar si naredil v 
ustvarjalnici, 
mi pošlji na 
elektronsko 
pošto. 


