
6. c-razred – rešitve  
 LEOPOLD SUHODOLČAN: STOPINJE V ZRAKU 

 
Preveri svoje odgovore na vprašanja iz berila 
 
1. Kaj je utrujena detektiva dvakrat vrglo iz sna? Kaj se je dogajalo okrog 
planinskega doma? Prebudil ju je ropot (zdelo se jima je, da nekdo hodi po strehi in 
v ritmu meče opeko s strehe planinske koče, loputale so naoknice).  
Kako sta si Naočnik in Očalnik razlagala vse te skrivnosti? Mislila sta, da piha veter, 
zato sta šla zapret vsa okna, a so bila zaprta.  
2. Nariši Naočnika in Očalnika. Po smislu.  
3. Do kakšnih presenetljivih ugotovitev sta prišla navsezgodaj? Ugotovila sta, da se 
je ponoči obema sanjalo enako. 
Opiši njune sanje. V skafandru sta se dvignila iz naslonjača, predrla strop, pristala 
na strehi planinskega doma in pri jezeru zagledala velikansko »letečo skledo«. Nato 
sta šla po zraku proti njej, za sabo pa sta puščala oblačkaste stopinje. Do »leteče 
sklede« nista dospela, saj sta se prej zbudila.  
So bile to res sanje? Podvomila sta, da so bile to sanje, saj sta kasneje pri jezeru 
videla meglice in temne postave. Poleg tega pa bi bilo skoraj nemogoče, da sta ob 
isti uri in isti minuti sanjala čisto enako.  
4. Kaj sta zagledala nad jezerom? Zagledala sta svetlobo, ožarjene meglice in 
temne postave. Dve postavi sta se obrnili in poleteli proti planinskemu domu, na 
teraso, nato pa odleteli nazaj.  
Kam sta oddirjala? Detektiva sta oddirjala za letečima neznancema, saj ju je gnala 
detektivska žilica. Šla sta po bregu in tekla do obale jezera, kjer sta tekala sem in 
tja, se ozirala v zrak po stopinjah, a ničesar nista videla.  
Ali sta bila, ko sta stala na jezerski obali, še prepričana, da sta se zares srečala z 
bitji, ki hodijo po zraku? Ni jima bilo več jasno, ali sta jih res videla ali ne. Pomislila 
sta, da v jezerskem dnu morda živi prateta pošasti Nessie.  
5. Ali v tej pripovedi najdeš kaj, po čemer bi se dalo sklepati, da gre za poglavje iz 
znanstvenofantastične povesti? Da, npr.: srečanje z bitji iz drugih galaksij, vesoljska 
plovila … 
 
PAZI, modro obarvano besedilo je povezano z NOVIMI IZRAZI (modro besedilo 
zapiši ali nalepi v zvezek): 
Prebral si odlomek iz znanstvenofantastične in detektivske povesti. 
 
Značilnosti POVESTI so: 
– je srednje dolgo prozno/pripovedno delo (krajše od romana), 
– vse se vrti okrog enega dogajanja (to je razvejano, časovno in prostorsko 
omejeno), 
– več osrednjih oseb,   
– zgodba je bolj preprosta,  
– bolj pomembni so zunanji dogodki kot pa notranja občutja oseb, 
– konec je srečen.  
Brali smo povest Franceta Bevka Pastirci in odlomek iz povesti Leopolda 
Suhodolčana Stopinje v zraku.  


