
Pozdravljeni! 

 

Upam, da ste ponedeljkovo nalogo dobro opravili in da ste utrdili znanje o slovenskem ljudskem 

izročilu. Ponovili ste tudi značilnosti ljudskih slovstva. S pomočjo naloge v delovnem zvezku 

Od glasov do knjižnih svetov 7 (str. 91 in 92, naloga 1) pa preveri svoje znanje. Pomagaj si tudi 

z zapisoma na modri podlagi – Ljudsko slovstvo in Ljudske pesmi. 

 

Potem pa te bom popeljala v stare čase, a bližnje kraje. 

Poznate grad Kamen v Begunjah na Gorenjskem?  

Danes izgleda takole:  

 

 

Janez Vajkard Valvasor pa je v svoji znameniti knjigi Slava Vojvodine Kranjske zapisal: 

"V gradu sta baje na steni neke sobe naslikana dva moža na konju, ki se vneto bojujeta. Eden 

pravi: "Bog ti pomagaj!", drugi pa: "Bodi ti Bog milostljiv!" Pravijo, da predstavljata ta dva 

boj, ki ga je bojeval gospod Lamberg s Kranjskega s češkim velikanom. Le-tega so se vsi bali 

in se mu niso upali zoperstavljati, dokler se z njim v boj na življenje in smrt ni spustil gospod 

Lamberški ter mu v javnem dvoboju odsekal glavo. To zgodbo še dandanes pojo kmetje v 

kranjski pesmi in jo izročajo potomcem. Vendar o tem imenitnem dejanju nisem našel nič 

zabeleženega pri nobenem pisatelju, temveč sem to povzel samo iz kmečke pesmi. Zato tega 

nočem naprtiti bralcu kot nezmotno resnico."  

No, grad Kamen je v času Valvasorja zgledal 

približno tako, kot je to uprizorjeno na črno-beli 

sliki. 

V delovnem zvezku na str. 94 in 95 glasno preberi 

pesem Pegam in Lambergar ter si sproti podčrtuj 

nerazumljive besede. S pomočjo spleta poskušaj 

najti razlago/pomene teh besed. 

 

Jutri, v četrtek, pa se bomo o pesmi in njenih 

značilnostih pogovorili na Zoomu. Vabilo vam bom 

poslala na Arnesove el. naslove. Zoom bo potekal 5. šolsko uro (takrat imamo na urniku 

slovenščino). 

Česa pa si se naučil/a danes? Preveril/a boš svoje znanje slovenskega ljudskega izročila. Utrjeval/a boš glasno 

interpretativno branje pesmi ter spoznal/a starinski/narečni jezik, hkrati pa boš srečal/a z zanimivo zgodbo o 

slovenskem junaku Lambergarju. 

 

Se vidimo in slišimo v četrtek! Lepo se imejte!  

Učiteljica Mateja  


