
Ljudska pesem 

Bratovščina Sinjega galeba 
 

 

Pesem v vodah izgubljeno 

plima prinaša na dan. 

Trka na srca, gremo  

poslušat jo noč in dan. 

 

Morje se zgodaj prebuja, 

preden rodi se svit, 

ribice zlate ponuja, 

pojdi jih srečnež lovit. 

 

Mi vstajamo, jadramo, 

kakor galebi na pot. 

V dalji ostajajo 

pusti otoki zmot. 

 

Mostove postavljamo, 

družno od brega na breg. 

 

V pesmi, ki vsi jo sanjamo 

plove naš sinji galeb. 

 

 

Dragi učenci! 
 

Ta teden imamo v načrtu ogled celovečernega slovenskega mladinskega filma 

Bratovščina Sinjega galeba, ki je bil posnet leta 1970 po istoimenski 

mladinski pustolovski povesti Toneta Seliškarja. Izhajala je v mladinski 

reviji Naš rod v letniku 1935/36, v knjižni obliki pa je prvič izšla 

leta 1936 pri Mladinski matici v Ljubljani. Povest je doživela že nad deset 

domačih in več tujih izdaj, prirejena je bila za oder in film.  

 

Le klik do filma (postavi se z miško na podčrtano ime filma in stisni tipko Ctrl+klik z 

miško): Bratovščina Sinjega galeba - film 

          

E-naslovi učiteljev, kamor pošiljate slike: 

6. a-razred: tomaz.repensek@gmail.com  

6. b-razred: sonja.bric@gmail.com  

6. c-razred: vlasta.suber@gmail.com  

6. d-razred: anka.voh@gmail.com  

  

https://www.youtube.com/watch?v=7IKGJK1x_ac


Učna vsebina od 18. 5. do 22. 5. 

 
Učna ura 

 
Učna tema 

 
Delo in gradivo 

 
1. 
 

PONEDELJEK, 
18. 5. 

 

 
 

Ogled mladinskega filma Bratovščina Sinjega galeba. 
 

Povezava do filma: Bratovščina Sinjega galeba     

 
2. 
 

TOREK, 
19. 5. 

 
 

 Ogled mladinskega filma Bratovščina Sinjega galeba. 
 
 

 
 

3. 
 

PETEK, 
22. 5. 

 
 
 
 

 
 
 

 
SLIKOVALNICA - sliko barčice in poslovilno pismo pošlji učitelju do 
22. 5. 2020 
 
Po ogledu filma imaš dva izziva: 
 
1. izziv: IZDELAVA BARČICE (glej načrt v povezavi)  
 
Sam izdelaj barčico iz materiala, ki ga najdeš doma.  
Pri izdelavi barčice si lahko pomagaš s povezavo (Ctrl+klik z miško):  

Načrt za izdelavo barčice.   
 
 
2. izziv: POSLOVILNO PISMO MORNARJA IVA 
Predstavljaj si, da si Ivo, KAPITAN Sinjega galeba. S svojimi prijatelji se 
kot junak vračaš domov, kjer vas imajo vsi za pogrešane. Zajela vas je 
silna nevihta in grozi vam, da se boste potopili in svojim najbližjim 
nikoli ne boste mogli povedati resnice. V imenu Iva napiši poslovilno 
pismo, v katerem želiš seznaniti starše svojih prijateljev o junaški 
dogodivščini, o odkriti resnici. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7IKGJK1x_ac
https://dominstil.si/izdelajmo-si-ladjice-za-gregorjevo/
https://dominstil.si/izdelajmo-si-ladjice-za-gregorjevo/

