
25. 5.- 28. 5. 2020 

Pozdravljeni, za konec druženja s književnostjo v tem šolskem letu bomo 

spoznali še RUSKEGA avtorja -  Leva Nikolajeviča TOLSTOJA. 

Zapis v zvezke: 

Lev Nikolajevič TOLSTOJ 

 (1828-1910) 

Lev Nikolajevič Tolstoj je bil rojen 1828, kot četrti od petih otrok plemiške družine. Bil je ruski grof, 

književnik in mislec, eden od največjih svetovnih romanopiscev. 

Njegova družina je bila plemiškega rodu in naziv grofa njegovih prednikov je Petar Veliki v 18. 

stoletju. Njegovo življenje je bilo zaznamovano z številnimi ljubezenskimi vezami. Kot mladenič se 

je pogosto zaljubljal in menjal ženske. 

Tolstojeva starša sta umrla, ko je bil še otrok in za njega so od majhnega skrbeli sorodniki. Izguba 

staršev ga spodbuja k razmišljanju o življenju, smrti in sreči. Razen tega, da je velik književnik, se ga 

spominjajo tudi kot velikega zagovornika miru. 

Njegova najbolj znana dela so roman "Vojna in Mir", ki ga je pisal polnih sedem let, nato pa 

"Gospodar in sluga", ter njegovo najbolj znano delo "Ana Karenina". 

Umrl je 1910. 

 

27. 5. 2020 

Zapis v zvezke: 

L.N. Tolstoj:  STAREJŠI BRAT 

Starejši brat je del obsežnejših Tolstojevih spominov na lastno otroštvo. 

Ker se pisatelj v delu spominja svojega življenja, pravimo, da gre za 

AVTOBIOGRAFSKO DELO. 

V berilu str.96-99 imaš besedilo Starejši brat. 

Odlomek preberi, v zvezek pa napiši obnovo. 

 

28. 5. 2020 

Ponovno smo pri jezikovnem pouku, zato te danes čaka delo v DZ. 

Izvedel boš nekaj več o Cerkniškem jezeru, zato odpri na str. 82 in preberi 

besedilo Cerkniško jezero – naravno čudo na našem pragu, nato reši naloge, ki 

sledijo, vse do vključno 8. 

Spoznal si NUB, ki je RAZLAGA NARAVNEGA POJAVA. 



Zapis v zvezke: 

Razlaga naravnega pojava  

Je besedilo, v katerem nam avtor razlaga, kaj je povzročilo naravni pojav 

oziroma kaj povzroča ponavljajoče se dogajanje. 

V takem besedilu avtor pojav  najprej opredeli – poimenuje. 

V nadaljevanju navaja vzroke, ki vplivajo na nastanek, nato pa posledice 

delovanja posameznih dejavnikov. Zato sta v takšnem besedilu pogosta 

veznika ker in zato  (VZROK IN POSLEDICA) 

Glagoli v razlagi pojava so v sedanjiku, saj se pojav ne spreminja, torej se 

ponavlja ves čas enako. 

 

 

To je za ta teden vse, lepo se imej. 

 

Magda Grajš 


