
  

I. UVOD 
 Danes si pri DRU spoznal, da imamo v Sloveniji dve narodni skupnosti (madžarsko 

in italijansko) in da v Sloveniji živijo tudi pripadniki romske skupnosti. 

 Tudi pri današnji uri SLJ bomo ostali pri narodnih skupnostih oz. romski 

skupnosti. 

 V zvezek zapiši: Jelenka Kovačič, Romnji /Ciganka (B, 8-9) ter reši (zapiši) 

nalogo iz Berila, str. 8 »Dejavnosti pred branjem« (lahko greš na interaktivno 

gradivo Radovednih 5).  

 Verjetno si ugotovil, da pri prvi beseda kristjani ne spada zraven, ker vse ostale 

besede pomenijo pripadnike rasne skupine. 

Pri drugi zraven ne spada beseda Marsovci, ker vse ostale besede pomenijo 

pripadnike narodnostne skupine. Pri tretji da zraven ne spada beseda zamejci, ker 

vse ostale besede pomenijo pripadnike verskih skupin. 

 

II. Napoved besedila 
Brali bomo pesem z naslovom Romnji, kar v slovenščini pomeni Ciganka.    

Napisala jo je Jelenka Kovačič, ko je bila učenka 5. razreda.  

Je pripadnica romske skupnosti v slovenskem okolju in  
pesem je nastala na osnovi njenih lastnih izkušenj.  

Izdala je tudi pesniško zbirko Pomisli name.  
Avtorica se trudi, da bi se življenje Romov izboljšalo. 

 

III. Interpretativno branje oz. poslušanje 
Predvajaj si avdio posnetek, ki ga najdeš v interaktivnem gradivu. Avtorica ga 

je napisala tako v slovenščini kot romščini. 

 Po branju (poslušanju) naredi kratek premor in v tišini zbiraj vtise o prebranem 

besedilu. 

 Še sam preberi pesem. Ob branju išči besede, ki jih ne razumeš. 

 Kako si razlagaš besedo psovka oz. besedno zvezo »gledati pod prste«? 

       psovka - groba, zelo žaljiva beseda, besedna zveza, izrečena navadno v 

afektu (afekt=zelo močno, a kratkotrajno čustvo) 

 gledati pod prste - nezaupljivo, strogo nadzorovati koga pri kakem delu, opravku 
. 

 (oboje zapiši v zvezek) 

Jelenka Kovačič: 
ROMNJI/ CIGANKA 

Berilo, str. 8-9 

 



 

IV. Dejavnosti po branju 
 Preberi vprašanja 1 – 6,  v berilu str. 9 ali v interaktivnem gradivu (so pa tudi 

pripeta na tej strani spodaj). 

 V zvezek tudi odgovori nanje. Odgovarjaj v celih povedih! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Še sam se nauči nekaj besed v romščini. Zapisane so v berilu, str.9, zgoraj desno 

ali v interaktivnem gradivu pod ☺. 

 

 Še enkrat prisluhni posnetku tako v romščini in slovenščini. Poskusi prebrati 

pesem v romščini še sam. 

 

 Za konec poglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=baTdeIsBuME 

 

 Pravijo, da glasba in ples ne poznata meja: romski ples nikoli ni samo ples, 

ampak intenziven in neverbalen slovar komunikacije in obnašanja. 
 

 Poskusi zaplesati tudi ti! 

 

 

 

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

