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Preberi odlomka.  
Tri krasne 
 Ko nekam nočeš, je povsem jasno, da se ti bo tisto zdelo bogu za hrbtom in da bodo vsi ljudje, 
s katerimi boš imel tam opravka, težaki, moroni, bebci in druga ljubkovalna poimenovanja. In ko 
moraš v neko slepo črevo z ljudmi, ki jih ne poznaš, nate pa se zadira neki diktator s pribočnicama, si 
še bolj kot sicer zaželiš svoj telefon. Telefon je taka lepa tolažba, vedno te lahko vrne v svet, ki ti 
ustreza in ki z realnostjo nima nič skupnega. Ko pa telefona ni, je vseeno treba pogledati okoli sebe in 
ne nazadnje tudi vase. Ko telefona ni, se je treba z ljudmi pogovarjati in jih poslušati. In ko te iz 
tabora na koncu sveta pošljejo še višje, na gorsko kmetijo premetavat gnoj, takrat je treba tudi slišati. 
 
Sami problemi 
 Čeprav se Uroš odloči, da bo pravila ignoriral, da se ne bo ukvarjal z nikomer, mu to ne 
uspeva. Kako ne bi zaznal težav drugih, če se mu ponujajo na pladnju, on pa lahko s svojimi reakcijami 
in dejanji vpliva nanje. In kako kot inteligentno bitje ne bi prav kmalu dojel, da so njegovi problemi v 
primerjavi s problemi koga drugega pravzaprav manj pomembni. In da je njegovo življenje pravzaprav 
lepo. Včasih je odmik od vsakdana nujen. In včasih namesto problemov dobiš nazaj svoje življenje, pa 
še kakšnega novega prijatelja in kakšno prijetno punco. Včasih. Kadar se znaš ponastaviti.  
 
(PIL, december 2020. https://www.pil.si/clanki/bralni-grizljaj/natasa-konc-lorenzutti-gremo-mi-v-tri-
krasne-in-karen-m-mcmanus-eden-od-nas-je-naslednji) 

 

Na podlagi obeh odlomkov iz ocene ter prebrane knjige Gremo mi v tri krasne napiši 

razlagalni spis o tem, kako se književne osebe v prebrani knjigi »ponastavljajo«. 

Predstavi Uroša, Valentino in še dve osebi ter označi njihove probleme, prijatelje in 

življenje na taboru brez telefona. 

Opredeli se do podčrtanih trditev v odlomkih. Se strinjaš z zapisanim? Kako poteka 

tvoje življenje brez telefona ali z njim?  

Utemelji, ali te je knjiga prepričala s svojim jezikom in slogom.  

Spisu daj izviren naslov.   

 

Želimo ti ustvarjalno pisanje. 
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