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                   DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE 

                                            ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2020/2021 
 

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE 

8. in 9. razred OŠ 

Mate Dolenc: Kako dolg je čas 
 

NAVODILA ZA PISANJE RAZLAGALNEGA SPISA 

Čas pisanja: 90 minut 

Natančno preberi oba odlomka (1 in 2) in Lainščkovo pesem (3).  

1 

»To je najvišja modrost,« je rekla starejša jegulja iz jezera, s katero sta se spet srečali in skupaj 

umirali pod velikim listom sargaške alge, »da vse veš in nič ne veš.«  

(Mate Dolenc: Najdaljše potovanje, str. 48.)   

2  

»Veš kaj,« sem rekel, »peljem te domov, v Roje.« 

Sedla je v avto zraven mene, vžgal sem motor in jo zapeljal v Roje. 

Tam me je z rilčkom poljubila na uho in zletel sem skozi odprto okno. 

Zdaj ne vem, kaj naj storim. Ali naj še uporabljam mobilni telefon? 

Naj telefoniram samo še v hiši? A saj gredo signali skozi zidove ven in se tam spet zaletavajo v čebele 

… Nočem klatiti čebel z neba! 

Halo!     

(Mate Dolenc: Čebele padajo z neba, str. 179.) 

3 

Feri Lainšček: PROSTI ČAS 

 

Kaj vemo o času? Da gre in mineva. 

Je zdajšnji, pretekli, prihodnji in večni. 

Nam gleda na ure, ne mara zamude 

in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. 

  

Najboljši od časov so časi svobodni, 

najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. 

Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, 

lahko le skomigneš pa rečeš »ne-da-se«. 

 

Zato si želimo več prostega časa, 

Več časa za sanje, za ždenje, cartanje, 

za urice polne prijetne bližine 

in tihe trenutke za samost in branje. 

  

 

Želimo si čas za otroško veselje, 

za družbo, za igro, za noro zabavo, 

za možnost, da včasih res gremo po svoje 

in polni nemira se zleknemo v travo. 

 

Vse želje so skupne in tudi posebne. 

Vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čuti. 

Življenje je čudež in vse je mogoče, 

ko ptica mladosti razpira peruti. 

 
(Feri Lainšček, Prosti čas, https://sensa.metropolitan.si/za-

navdih/feri-lainscek-najlepsi-je-cas-ki-porabis-ga-zase/, dostop 4. 

5. 2021) 
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Umesti oba odlomka v zbirko Kako dolg je čas in pojasni, kaj Dolenčevi besedili 

povezuje z Lainščkovo pesmijo. Katera sporočila iz pesmi najdeš tudi v Dolenčevi 

knjigi?  

Se strinjaš s trditvijo, da je Dolenčeva knjiga tudi kritika sodobne družbe? Utemelji svoj 

odgovor na podlagi treh izbranih zgodb. Katero sporočilo v izbranih zgodbah je bilo 

zate najbolj zanimivo, zakaj in kako te je nagovorilo?  

Na podlagi verzov iz Lainščkove pesmi Življenje je čudež in vse je mogoče,/ ko ptica 

mladosti razpira peruti. oblikuj naslov spisa, ki bo povzel tvoje razmišljanje.  

 

 

 

Želimo ti uspešno pisanje. 


