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KOROŠKA - Na 3. strani

Po spravi neznanci
pomazali spomenik
Vandalska akcija sprožila val ogorčenja

TRST - Na 7. strani

Piero Angela prejel
častni master Sisse
Za zasluge na področju komuniciranja znanosti

GORICA - Na 17. strani

Grajskega šotora
kmalu ne bo več
Na goriškem gradu bodo zabrneli stroji
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KORONAVIRUS - Vse več primerov tudi v šolah in društvih

Karantena že del vsakdana
TRST, GORICA – Novi koronavirus

vse bolj pogojuje dejavnosti v slovenskih
šolah in društvih v Italiji. Na Tržaškem so
okužbo s covidom-19 zabeležili tudi na
osnovni šoli na Katinari, kjer je en razred
v samoizolaciji in čaka na bris, pouk na
daljavo pa je že urejen. Dva primera so
medtem našteli pri proseško-kontovel-
skem pevskem zboru. Na treh italijanskih
višješolskih zavodih v Gorici je skupno v
karanteni kakih osem razredov, na slo-
venskem humanističnem liceju nadaljujejo
s poukom na daljavo. Na slovenskih višjih
srednjih šolah so tudi odpovedali jutrišnji
obisk ministrice za Slovence v zamejstvu
in po svetu Helene Jaklitsch. Za teden dni
so prekinili tudi športno dejavnost pri
AŠZ Soča in AŠZ Olympia.

Zdravstveno podjetje ASUGI je
medtem predstavilo raziskovalno bero za
leto 2020, v kateri je bil zajeten delež
študij posvečen ravno koronavirusu.

Na 3., 6., 16. in 21. strani
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FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA

Celovečercu Martina Turka
vesna za najboljši igrani film
Ne pozabi dihati prejel tudi nagrado za najboljšo fotografijo

LJUBLJANA – Letošnji, 23. festi-
val slovenskega filma se je sklenil z
manjšim številom nagrad. Žirija na
primer ni podelila vesne za najboljši
celovečerni film, je pa nagradila naj-
boljši igrani film in najboljši doku-
mentarec: vesno za prvega je prejel
»mladinski« film Ne pozabi dihati (na
fotografiji prizor iz filma) tržaškega
režiserja Martina Turka, v drugi kate-
goriji pa je slavil Antigona – kako si
upamo! Janija Severja. Med nagraje-
nimi filmi je tudi slovensko-italijanska
koprodukcija Paradise, pod katero se
podpisuje tržaški režiser Davide Del
Degan.

Na 11. strani

GORIŠKA - Oleotto in snemanje nadaljevanke

Ob promociji krajev tudi
občutni ekonomski učinki

ITALIJA - Covid-19
Vlada uvaja
nove omejitve,
zaprtja ne bo

RIM – Ves dan so se včeraj po-
javljale neuradne informacije o novih
ukrepih, ki jih bo sprejela italijanska
vlada za zajezitev širjenja okužbe s ko-
ronavirusom. Premier Giuseppe Conte
je popoldne pred novinarji izključil
obsežno zapiranje, kakršnega so odre-
dili marca. Tak ukrep bodo po njegovih
besedah ob potrebi sprejemali le za
omejena območja. Kaj bo vlada uradno
določila z novo uredbo, je bilo zato še
do poznega večera neznanka.

Na 2. strani
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Črni plamen
avtorski strip leta

Na 3. strani

Dokumentarec 
o vodi v Dolini

Na 5. strani

Okrnjene otroške
gledališke sezone

Na 8. strani

Osumljeni so tudi
pranja denarja

Na 17. strani

Odbojkarske tekme
v koronačasu

Na 21. strani

KULTURA - Veltroni
»Sovražimo
lahko samo
sovraštvo«

GORICA – Walter Veltroni,
nekdanji podpredsednik vlade,
kulturni minister, rimski župan,
pisatelj in režiser (FotoDamj@n),
pravi, da nima rad kričanja. Od
nekdaj raje posluša. V svoji naj-
novejši knjigi Odiare l’odio se je
spustil v »boj« s kričači in sejalci
sovraštva. Jutri bo knjigo pred-
stavil v goriškem Kinemaxu, kjer
mu bodo podelili nagrado za film-
sko kulturo festivala Amidei.

Na 11. strani

Prva Barcolana
brez jadrnic

VINARSTVO
Devin - Nabrežina
kandidira za 
mesto vina 2021

NABREŽINA – »Čudovito
je tukaj.« Tako je nekoč dejal pes-
nik Rainer Maria Rilke, potem ko
je obiskal Devin. Njegove besede
so si izposodili predstojniki de-
vinsko-nabrežinske občine, ko so
si zamislili in sestavili ambiciozen
200 strani obsegajoči projekt, s
katerim želijo tekmovati za naziv
italijanskega mesta vina 2021. Sa-
nje krepi prepričanje, da je kandi-
datura pravo priznanje ozemlju,
ki ponuja po zaslugi pogumnih in
odločnih ljudi odlične proizvode.
Zmagovalec bo znan 17. oktobra.

Na 5. strani

Vir: Prva Barcolana brez jadrnic. (13. 10. 2020): Primorski dnevnik, 76(243). Naslovna stran.
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IZRAZNA POMENSKA RAVNINA 

BESEDNO

1. Kaj v tem besedilu najprej pritegne tvojo pozornost? Zakaj?

2. Kaj moramo že prej vedeti, da lahko razberemo pomen besednega, besedne 
zveze Prva Barcolana brez jadrnic?

3. Pretvori besedno zvezo v stavek.

4. Kaj pretvorjeni stavek izraža? Kako take stavke imenujemo?

5. Zamenjaj glagol, da dobiš drugačen glagolski proces. V čem se razlikuje od 
pomena prvega stavka? 

6. Ali bi zapis takega stavka namesto besedne zveze spremenil pomen besedila?

7. Kaj izraža besedni zapis FOTODAMJ@N v okviru besedila? Kakšen je namen 
tega zapisa?

8. Kaj pa izraža zapis SIAD na boji? Čemu ta zapis?

SLIKOVNO

9. Opiši predstavljene udeležence na sliki.

10. Ali so ti udeleženci v procesu dogajanja, premikanja ali mirujejo, so statični?

11. Ali kaže izbor slikovnih znakov na narativno ali konceptualno strukturo sli-
kovnega? Ugotovi, s katerimi vektorji je izraženo premikanje. 

12. Razloži pomen predstavljenih udeležencev na sliki. 

MEDOSEBNA POMENSKA RAVNINA 

BESEDNO

1. Kateri izraz vrednotenja opaziš v besedni zvezi in kako ta vpliva na naslovnika?

2. Kakšen stik vzpostavlja avtor z naslovnikom? 

3. Kako avtor z besednim zapisom naslovnika usmerja?
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SLIKOVNO

4. Opazuj predstavljene udeležence: ali med seboj komunicirajo?

5. Ali se ti zdi, da kateri izmed predstavljenih udeležencev vzpostavlja stik s tabo?

6. Kateri udeleženci še vzpostavljajo stik z naslovnikom? Kako?

BESEDILNA POMENSKA RAVNINA 

BESEDNO

1. Od besednega je v besedilu zapisana le besedna zveza. Kako jo razumeš, kot 
temo ali remo? Utemelji.

SLIKOVNO

2. Kakšna je kompozicija slikovnega? Kako so razporejeni predstavljeni udele-
ženci?

3. Kateri udeleženec je glede na kompozicijo najpomembnejši?

4. Katere barve so na sliki? Katera najbolj izstopa in kaj sporoča?

5. Kako je besedilo uokvirjeno?

RAZMERJE MED BESEDNIM IN SLIKOVNIM V BESEDILU

1. Ugotovi, ali je besedni zapis na sliki potreben, da tako razumemo vsebino slike, 
ali ne.

2. Katero razmerje je vzpostavljeno med besednim in slikovnim – ilustrativno, 
dopolnjevalno ali nadgrajevalno razmerje?


