
KULTURNI DAN 6. razred  

Datum: 24. 4. 2020 

NAVODILA: 

Letos si žal ne moremo ogledati mesta Gorica, kot smo načrtovali (spodaj si lahko 

ogledate nekaj slik Gorice). Učiteljici slovenščine sva se zato odločili, da si boste 

ogledali film ČRNI BRATJE, ki so ga posneli v Gorici in njeni okolici. Knjigo, po kateri je 

posnet film, je po resničnih dogodkih napisal primorski pisatelj France Bevk (nekateri 

ste to knjigo predstavili v govornem nastopu). Jerko upodablja Mirka Brezavščka iz 

Gornjega Cerovega, ki je bil kot 13-letni fant ena prvih žrtev fašizma v Evropi.   

Film si ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=UW_9E8T85po 

Opozarjava vas, da so nekateri prizori v filmu res kruti, vendar je prav, da vemo, kaj se 

je dogajalo na naših tleh v času fašizma. 

Kot zanimivost naj poveva, da v filmu igra tudi bivši učenec naše šole. 

Po ogledu filma v zvezek napiši naslov filma ČRNI BRATJE ter odgovori na spodnja 

vprašanja (modro obarvani vprašanji reši tisti, ki želi): 

1. Kje se film dogaja? 

2. Kdo so bili Črni bratje? Kaj so počeli? 

3. Kdo je Annibale? 

4. Zakaj so Črne brate zaprli in mučili? 

5. Kako se film konča? 

6. Katere briške vasi prepoznaš v filmu? 

7. Kaj se ti je ob ogledu filma najbolj vtisnilo v spomin? Kaj te je najbolj pretreslo? 

8. Kateri od Črnih bratov ti je najbolj všeč in zakaj? 

9. V uvodnem delu filma poišči in napiši imena scenaristov in režiserja, na koncu 

filma pa najdeš imena igralcev, ki so igrali Črne brate – zapiši jih v zvezek. 

10.  Na spletu poišči še kakšen podatek iz življenja Mirka Brezavščka.  

11.  Tisti, ki ste prebrali tudi knjigo – vam je bil bolj všeč film ali knjiga? 

 

Sliko odgovorov na vprašanja pošlji najkasneje do 4. 5. v spletno učilnico XOOLTIME 

ali na mail učiteljice:  

metka.colja-petelin@guest.arnes.si ali marjetka.zavrtanik@guest.arnes.si 

Učiteljici: Metka Colja Petelin in Marjetka Zavrtanik 

https://www.youtube.com/watch?v=UW_9E8T85po
mailto:metka.colja-petelin@guest.arnes.si
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