18. 5.-21. 5. 2020
PON, 18. 5.
Pozdravljeni, v tem tednu nadaljujemo še s književnostjo, da zaključimo ta
sklop.
V zadnji uri ste se seznanili z življenjem in delom SODOBNEGA UMETNIKA Nika
Grafenauerja. Upam, da vam je ostalo v spominu, da je kar nekaj časa preživel v
Dvorski vasi, večina izmed vas pa gotovo pozna njegovega otroškega junaka
Pedenjpeda.
Sedaj pa malo razmisli, in napiši v zvezek:
Niko Grafenauer: ŽIVLJENJE
1. prvih pet besed, ki ti pridejo na misel ob besedi ŽIVLJENJE, nato pa še
2. odgovori KAJ JE ŽIVLJENJE?
3.Ali se ti zdita nalogi enostavni, ima vsaka samo en možen odgovor?
Kako o življenju razmišlja pesnik?
Preberi pesem v berilu, str. 130 - ŽIVLJENJE in primerjaj svoje odgovore s
pesnikovim pogledom na življenje.
4. Na kaj te spominja peščena ura, kaj simbolizira?
Ali bi sedaj lažje odgovoril na pri dve vprašanji?
5. Kako razumeš pesnikovo misel, da življenje polzi med prsti?
6. Kakšno je življenje? (3. kitica)
7. V 4. kitici poišči odgovor, kdaj se zdi pesniku življenje najlepše.
8. Pesem še nekajkrat preberi, nato pa v njej poišči in izpiši primere za:
a) metaforo
b) personifikacijo
c) komparacijo
Nalogo, torej odgovore na vsa odebeljeno natisnjena vprašanja, mi pošlji do
srede,20. 5.

SRE, 20. 5.
Sklop tega tedna predstavljata avtorja SODOBNE KNJIŽEVNOSTI, torej časa po
drugi svetovni vojni.
Poleg Grafenauerja bomo spoznali še Janeza MENARTA.
Zapis v zvezke (VSE KAR JE ODEBELJENO PREVLEČENO)
Janez MENART
(MB, 1929-LJ, 2004)
Janez Menart se je rodil leta 1929 v Mariboru. Zaradi zgodnje smrti
staršev je otroštvo preživel pri starih starših in rejnikih. Osnovno šolo in
gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, študij slovenistike in primerjalne
književnosti pa je leta 1956 končal na ljubljanski Filozofski fakulteti.
Zaposlen je bil kot lektor, dramaturg in vodja lutkovnega oddelka pri
podjetju Triglav film, nekaj časa je delal kot svobodni književnik in
prevajalec, leta 1967 pa se je zaposlil na RTV Ljubljana, kjer je bil urednik
dramskega oddelka, dramaturg in prevajalec. Nazadnje je delal pri Mladinski
knjigi kot vodja programa Svet knjige. Upokojil se je leta 1990. Leta 1983 je
postal izredni član SAZU, 1987 pa redni. Aktivno je sodeloval tudi v Društvu
slovenskih pisateljev. Umrl je leta 2004 v Ljubljani.
Menart je pisal tako lirske kot epske pesmi. Leta 1953 je skupaj s
Kajetanom Kovičem, Tonetom Pavčkom in Cirilom Zlobcem izdal pesniško
zbirko Pesmi štirih, dve leti kasneje pa prvo samostojno zbirko Prva jesen.
Naslovi ostalih zbirk so Časopisni stihi (1960), Srednjeveške balade (1973),
Srednjeveške pridige in balade (1990) ..., za mladino pa Pesnik se predstavi
(1969) in slikanica Mižek figa gre po svetu (1950).
Znan je kot eden najboljših slovenskih pesniških prevajalcev. Večkrat je bil
nagrajen, dobil je Prešernovo nagrado za zbirko Pesnik se predstavi in
priznanje zlata knjiga za zbirko Pod kužnim znamenjem (1977).

ČET, 21. 5.
Danes spoznajte še znano Menartovo besedilo
Zapis v zvezke
Janez MENART: KMEČKA BALADA
1. Bo glede na naslov njegov opis pesimističen ali optimističen?
2. Ali lahko predvidiš tudi to, ali bo besedilo prozno, pesniško ali
dramsko? Po čem to sklepaš?
Kam uvrščamo prebrano besedilo? Izberi pravilni odgovor.
V prozo oz. pripovedništvo.
V poezijo oz. pesništvo.
V dramatiko.
3. Kakšno vzdušje prevladuje v besedilu? Izberi ustrezni odgovor.
Radostno./Optimistično.
Temačno./Pesimistično.
4.Kateri verzi izražajo temačen pogled na obravnavano tematiko? Označi
jih v pesmi. Če jih najdeš vsaj 5, si nalogo uspešno opravil.
5. Odgovori na vprašanja.
a)Kaj je značilno za pesniško besedilo? Izberi pravilni odgovor.
Da ga sestavljajo verzi, ki tvorijo kitice.
Da je deljeno na odstavke.
Da je namenjeno uprizarjanju na odru.
b)Katera trditev o Kmečki baladi je pravilna? Izberi pravilni odgovor.
Je izpovedna pesem, ker izpoveduje čustva.
Je pripovedna pesem, ker pripoveduje o določenem dogodku.
c) Koliko kitic tvori besedilo? Izberi pravilni odgovor.
1
2
3
4
d)Koliko verzov je v posamezni kitici? Izberi pravilni odgovor.

1
2
3
4
e)Kako se imenuje taka kitica? Izberi pravilni odgovor.
Dvovrstičnica.
Trivrstičnica.
Štirivrstičnica.
f)Katera rima je v kiticah? Izberi pravilni odgovor.
ABBA
ABAB
AABB
ABAC
g)Kako imenujemo tako rimo? Izberi pravilni odgovor.
Zaporedna rima.
Prestopna rima.
Verižna rima.
Oklepajoča rima.
h)O čem predvsem govori besedilo? Izberi pravilni odgovor.
Besedilo govori o propadanju nekoč trdne kmetije, zato je tematika socialna.
Besedilo govori o bogu, zato je tematika nabožna.
Besedilo govori o tem, da so se člani družine odselili in pogrešajo dom, zato
je tematika domovinska.
i)Kateri motiv prevladuje v pesmi? Izberi pravilni odgovor.
Kmetov boj z naravo.
Propadanje tradicionalnega kmečkega doma in družine.
Umirjenost življenja na kmetih.
Idilična podoba kmečkega življenja.
j)Kdo živi na kmetiji?
k)Kaj se je zgodilo c člani družine? Pri odgovoru uporabi oba podatka iz
besedila
l)Kaj je povedano v delu besedila »praded se s snaho grenko pogovarja na
zid z zidu«? Odgovori.
Učni list lahko natisneš, prilepiš v zvezek in mi rešitve pošlješ do petka, 22. 5.
V tem tednu imaš kar precej dela, kljub vsemu – lepo se imej. Magda Grajš

