
  

  
  
  
  
  
  

  

DOMAČE BRANJE:  

LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC 
  



 

 

 

 

 

 

PODATKI O KNJIGI   ( odgovori v glavi, pomagaj si s knjigo )   

  

   Avtor:   

   Ilustrator:   

   Založba:   

   Kraj in datum   izdaje:   



 

France Bevk se je rodil 17. septembra leta 1890 v 

Zakojci pri Cerknem.  Bil je najstarejši otrok v revni 

bajtarski družini. Poleg pisanja je opravljal še druga 

dela: bil je trgovski vajenec, dninar, čevljar, učitelj in 

novinar. Umrl je na svoj rojstni dan leta 1970. Pokopan 

je v Solkanu. Pisal je za odrasle in mladino. V otroških 

delih Pastirci, Lukec in njegov škorec, Grivarjevi otroci, 

Tatič, Tonček in Pestrna opisuje težko otroštvo 

kmečkih otrok na Primorskem.  

 

 

 



 

  

  NASTOPAJOČE OSEBE 

  

   Lukec   …   



 

USTNO ODGOVORI NA VPRAŠANJA  

1. Zgodba v knjigi Lukec in njegov škorec se dogaja v davnih 

časih, ko sta živela tvoja pradedek in prababica. Po čem lahko 

ugotovimo, da se ne dogaja v današnjem času?  

2. Kje je bil Lukec doma? Kje je živel? 

3. Opiši ga.  

4. S kom je živel?  

5. Kaj je bil oče po poklicu? Zakaj je odšel?  

6. Kateri jezik je Lukec govoril doma in katerega v šoli? Ali je rad 

hodil v šolo?  

7. Na kaj sta čakala z mamo?  

8. Zakaj sta zapustila svoj dom? Kam in h komu sta odšla?  

9. Kako sta potovala? Bi tudi danes potovala tako? 

10. Lukec in Klepec sta na ladji nekaj odkrila. Kaj?  



11. Klepca so imeli na parniku vsi radi. Občudovali so njegove 

vragolije. Kaj vse je počenjal?   

12. Med potovanjem je Lukec doživel hudo nevihto. Kaj je 

imele nevihta za posledico?  

13. Na ladji Lukec izgubi ljubo osebo? Koga? Kaj mu naroči?  

14. Kdo je potem skrbel zanj? 

15. S čim je Lukec potoval do očeta? Opiši njuno snidenje. 

16. Od vseh naporov deček zboli. Kdo skrbi zanj? 

17. Kaj mu oče obljubi? 

 

 



  
Razloži, 

 

   kaj pomeni   ( za pomo č prosi odrasle osebe, da ti razložijo  
pregovore oz. besedne zveze) :   

  
   ŽIVELI SO IZ  ROK  V   USTA.   

  
   KAR JE REKEL O Č E, JE BILO  KAKOR  Z ŽEBLJI  

PRIBITO.   
  

   VAS  JE ŠE   SPALA.   

  
   NENADOMA SO ZAPELI   KORAKI.   

  
   VESELO MU JE ZAPELO   SRCE.   



 

 

   

Razloži pomen besed 
  

   IZBA   ( soba )   

   KROV   ( paluba na ladji, streha)    

   TI Č NIK   ( kletka za ptico )   

   Še kakšne besede nisi   razumel/ - a?   



 

 

NALOGA 

V zvezek zalepi učni list, 

ki je na spletni strani in 

odgovori na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 


