DOMAČE BRANJE – Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
Med spodnjimi vprašanji si izberi tri sklope in odgovori na vsa vprašanja v izbranih
sklopih. Odgovarjaj v celih povedih. Odgovori, ki se nanašajo na določen sklop, naj
bodo povezani v smiselno celoto. V odgovore vključi tudi svoje osebno mnenje. Na
koncu naj vsak odgovori še na enajsto vprašanje.
1. JADRAN KRT
- Jadran zase pravi, da je intelektualec. Opiši, kaj ti misliš o tem? Kaj moraš početi,
da postaneš intelektualec?
- Spopada se z različnimi težavami. Predstavi nekaj njegovih težav, ki mu grenijo
življenje.
- Ali ni njegova skrb zaradi mozoljev pretirana. Utemelji! Predstavi svoje izkušnje proti
tej zoprni nadlogi.
2. ŠOLSKE OBVEZNOSTI
- Kakšen učenec je Jadran Krt?
- Od prevelikega števila domačih nalog so ga boleli možgani. Ali imaš tudi ti kdaj
podobne težave?
- Jadran je bil izbran za šolskega starešino. Kaj to pomeni? Kakšne so njegove
naloge? Ali bi bila uvedba šolskih starešin smiselna tudi na vaši šoli?
3. HUDA ZALJUBLJENOST
- Predpostavljamo, da je zaljubljenost huda bolezen. Po katerih znakih jo
prepoznamo?
- Kdo je Jadranova simpatija? Zakaj ga je tako prevzela? Kako se razvije njegova
ljubezenska zgodba?
4. PISANJE PESMI
- Poezija prizadene še več najstnikov kot mozolji. Seveda tudi Jadran ni izjema.
Svoje pesmi je pošiljal na BBC. Kaj je BBC?
- Kakšne se ti zdijo njegove pesmi? O čem govorijo?
- Namesto mladega pesnika napiši pesem za šolsko glasilo.
5. UPORNIK
- Jadran se je v nekem obdobju počutil kot upornik, zato je oblekel rdeče nogavice.
Kakšen pravilnik o nogavicah velja v njihovi šoli? Ali je imel podporo pri sošolcih? Kaj
pa pri Pandori? Predstavi, kako se zadeva razplete.
-V trgovini gospoda Višnjega je ukradel obesek za ključe. Si tudi ti že kdaj kaj
izmaknil(a)? Kako se je zadeva končala?

6. RAČUN ZA TELEFON, DENARNE TEŽAVE
- Ob nevšečnostih z neplačanim telefonskim računom bi Jadran najraje pobegnil od
doma. Je to dobra rešitev? Utemelji! Kako je prišlo do tega velikega računa? Ali sta z
očetom račun plačala takoj? Kaj se je zgodilo?
- Ne samo Jadran, tudi njegovi starši se ubadajo s finančnimi težavami. Kako veš, da
je to res?
7. EKSKURZIJA V BRITANSKI MUZEJ IZLET V DIVJINO
- Ekskurzija 8. d razreda v Britanski muzej se je klavrno končala. Kako? Kaj si o
vsem tem misli Jadran Krt?
- Jadranu in prijateljem je izlet v divjino ostal v neprijetnem spominu. Zakaj? Kaj bi
morali storiti, da se ne bi tako nesrečno končal?
8. NASILJE MED MLADIMI
- Kdo je Barry Kent? Kaj počne? Kdo to prekine? Kaj bi ti storil(a), če bi se znašel(a)
v podobni situaciji kot Jadran?
- Ali ima Jadran veliko prijateljev? Katere?
9.NERGAŠKI DEVETINOSEMDESETLETNI PRIJATELJ
- Kdo je Bert? Kako sta se z Jadranom spoznala? Opiši njegov značaj. Kakšno je
njegovo stanovanje?
- Ali se Bert in Jadran dobro razumeta? Utemelji.
- Kaj je škatlica kovaških? Jadran mu je najprej ni hotel kupiti, a nato se je premislil.
Ali bi ti ravnal(a) enako?
- Bert pristane v domu za upokojence. Ali mu je tam všeč?
10. STARŠI
- Jadran je zelo kritičen do odraslih, posebno do svojih staršev. Kaj pogreša v
družini?
- Težave s starši vidi po svoje in marsičesa ne razume. Kdo je Lukas? Kakšno
mnenje ima Jadran o njem?
- Kako Jadran spremlja in doživlja nasprotja v družini?
- Z mamo in Lukasom se je Jadran odpravil na počitnice. Kako se je imel? Zakaj ni
hotel ostati doma?
11. MNENJE O KNJIGI
Izberi svojo oznako o knjigi. Lahko izbereš več predlogov.
Knjiga je: zanimiva, dolgočasna, bedna, izredna, super, zanič, vznemirljiva, duhovita,
suhoparna, čudna, prekratka, fantastična, v redu, razvlečena, vzgojna, nerazumljiva,
nenavadna, romantična, trapasta, napeta, predolga, kul, zoprna, berljiva, preprosta,
zastarela, izmišljena, ________________. Odgovor utemelji v treh povedih.

