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Kraljevi smetanovi kolački 

 

 
Danes boš obravnaval dramsko besedilo. Klikni na spodnjo povezavo, da izveš več o 

tem… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI25eOsw9DM&feature=youtu.be 

 

 

Odpri zvezek in prepiši spodnje besedilo. Ne pozabi na avtorja in naslov! 

Na koncu reši še naloge, ki jih najdeš pod zapisom. 

 

 

Zapis v zvezek:   

  

Besedilo Kraljevi smetanovi kolački je dramsko besedilo. Spada med dramatiko.  

Dramsko besedilo je vrsta besedila, ki je namenjeno igri vlog. Zapisano je po vlogah 

oseb – to so književne osebe, ki nastopajo v  pravljici.   

Namesto, da bi pripovedovali o dogodkih, se dogodki odvijajo v  pogovoru, igri.   

Dogajanje se odvija v sedanjem času.  

Za vsako osebo je napisano, kdaj nastopa in kaj govori – temu rečemo dobesedni 

govor.  

V oklepajih je dopisano, kako se osebe obnašajo, kaj storijo, s kakšnim glasom naj 

povedo  - temu rečemo didaskalije.   

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI25eOsw9DM&feature=youtu.be


Naloge:   

a)Odgovore zapiši v zvezek.  

1. Kakšen je kralj? (Kaj je zanj najpomembnejše?)  

2. Kako imenuje kraljica čarovnico? Kaj ti o čarovnici pove tak naziv?  

3. Opiši paža Arturja. (Značajske lastnosti, ki jih lahko prepoznamo v besedilu.)  

4. S čim prisili princeska kralja v privolitev poroke s pažem?  

5. Kralj razglasi dovoljenje slovesno – klavrno. Kaj to pomeni – ali je zadovoljen s to 

razglasitvijo?  

6. Česa se kraljica najbolj boji, ko kralj privoli v poroko princeske s pažem Arturjem?  

  

b) Povedi uredi v pravilni vrstni red in jih zapiši v zvezek.   

 

 Na koncu, ko je princeska odšla,  

je  zadovoljen pojedel zadnji 

kolaček.  
 

 

Kralj je zelo nerad izjavil je, da se 

princeska lahko poroči s pažem.  
 

Kralj je bil zelo zaskrbljen, ker mu je Čarovnica vseh čarovnic 
ukradla recept za smetanove kolačke.  

 

Princeska je razglasila, da 

bo sama šla do Čarovnice 

vseh čarovnic po recept, če 

ji dovolijo, da se poroči s 

pažem.  

Kraljica je bila ogorčena zaradi 

poroke kraljeve hčerke s pažem 

Arturjem.  



Avtor učne priprave se fotografij in posnetkov na kakršenkoli način ne lasti. Gradivo je namenjeno izključno v izobraževalne namene. 

 


