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1. V dnevniku Jadrana Krta kar mrgoli različnih misli. Morda med branjem naletiš na 
kakšno, ki ti bo posebno všeč. Zapiši jo, da bo daj časa ostala živa.

''To je zadnja slamica, ki je oslu zlomila hrbet.''

2. Čeprav Jadran Krt piše dnevnik v knjižnem jeziku pogosto uporablja pogovorne 
besede. Izpiši nekatere in razloži kaj z njimi doseže.

Crknil, prebutati, flaša, prfoksi, rampa,… S tem doseže, da se bralec bolj poglobi v knjio.

3. Poskušaj nadomestiti besedno zvezo SMOLA PA TAKA! Z desetimi drugimi.

 Res nimam sreče,
 Katastrofa,
 Sreča nikoli ne počiva,
 Drži se me nesreča,
 Groza,
 Ježešna,
 Človeku se pa res vse lahko zgodi,
 Pa ravno meni se krivica vedno dogaja,
 To ni pravično,
 Sreča me ne mara.

SMOLA PA 

TAKA!



4. Označi Jadrana.

Jadran Krt je prijazen in miren fant,bodoči intelektualec,želi postati pesnik, je noro zaljubljen v sošolko 
Pandoro, ima najboljšega prijatelja Nigela. Je zelo skrben in velikočasa posveča negi svoje kože in 
zdravi prehrani. Obiskuje krožek za pomoč ljudem in skrbi za upokojenca Berta Baxterja. Rad hodi v 
knjižnico.

5. Kaj moraš početi da postaneš intelektualec? Je Jadranu uspelo? Večkrat skuša 
dohovititi z raznimi komentarji. Je bil tebi kakšen tako všeč, da je vreden zapisa?

Da postaneš intelektualec moraš:
 Brati učene knjige,
 Se družiti z ostalimi intelektualci,
 Imeti močno žejo da želiš postati.

Jadranu to ni uspelo. Komentar, ki mi je bil všeč je da je Šoferja prizadela dirkaška 
bolezen.

6. Jadran se je v nekem obdobji počutil kot upornik, zato je oblekel rdeče nogavice. Kako 
bi ti pokazal družbi, da se ne strinjaš z njenimi pravili?

Z načinom obnašanja, odstopom iz družbe, poslušanjem drugačne glasbe,…

7. Kaj se je dogajalo v Jadranovi družini? Katere težave so jo pestile? Kakšne so bile 
posledice?

V Jadranovi družini so meli finančne težave, ko je mama odšla z (gnido) Lukasom, ker je bil njegov 
oče brezposelen. Pri tem je nastal tudi problem h kateremu bo šel Jadran. Posledice so bile da z 
očetom nista morala plačati računa za elektriko.



8. Obnovi Jadranovo prigodo, ki ti je bila najbolj všeč.

Jadranov razred je odšel na izlet in na koncu komaj prišel nazaj do šole.

9. Napiši prvo stran svojega novega dnevnika.

SREDA 26. september 2012

Zjutraj sem se zbudila, se oblekla, pojedla zajtrk, si mila zobe in odšla v šolo. Pri križišču sva 
se 5 do osmih dobile z sošolko Ajdo. Skupaj sva odšli v šolo. Po koncu pouka sem z Ajdo in 
Urško ter Jakom odšla domov. Doma sem naredila nalogo in šla na računalnik. Nato je prišel 
oči in pojedli smo kosilo. Po kosilu sem šla na računalnik dokončat domače branje in naložila 
s spleta nekaj pesmi in slik. Preostanek dneva sem bila v sobi in pomagala mami. Šla sem 
spat ob 10-ih.

10. Poišči nekaj podatkov o avtorici knjige.

Sue Townsend (2. April 1946), sodobna angleška pisateljica, je zaslovela s Skrivnim 
dnevnikom Jadrana Krta (1982) in njegovim nadaljevanjem Rastoče težave Jadrana Krta 
(1984). Velika uspešnica je bil tudi njen roman za odrasle Midve s kraljico (1991). Poleg 
daljših proznih del je napisala celo vrsto gledaliških, radijskih in televizijskih iger, v svojih 
literarnih delih pa najpogosteje humorno opisuje razmere v sodobnih angleških predmestjih.


