
Pozdravljeni, osmošolci,  

razmere so nas prisilile v delo na daljavo ... Kot vam večkrat pravim, ste sposobni in delovni in 

sploh ne dvomim, da nam bo tudi na tak način uspelo usvojiti vse potrebno znanje. Pripravila 

sem vam razpored snovi, ki bi jo naredili pri urah slovenščine v tednu od 16. do 20. 3. 2020. 

Predlagam, da delate snov po dnevih, kot sem vam jo razporedila.  

Seveda pa vam bom vsak dan na voljo tudi za kakršna koli vprašanja. Pišete mi lahko preko                 

e-asistenta ali maila. 

Kar sem vam v tem dokumentu označila z zeleno barvo, morate imeti prepisano v zvezku. 

Predlagam, da snov prepišete, saj se jo boste tako lažje zapomnili, kot pa če boste zapis 

natisnili in prilepili v zvezek. 

Vse kar boste delali sami doma, bomo v šoli, ko se ponovno vidimo, pregledali, če vam kaj ne 

bo jasno, bom ponovno razložila.  

 

 

PON, 16. 3. 2020         (8. a, 1. skupina)                  France Prešeren: Zdravljica 

SRE, 18. 3. 2020           (8. ab, 2. skupina) 

Preberite Zdravljico (Poezije, splet), zapišite v zvezke: 

France Prešeren: ZDRAVLJICA (1844) 

- je najpomembnejša narodno politična pesem, 
- 7. kitica je himna RS, melodijo zanjo je napisal Stanko Premrl. 
- POBUDI ZA NASTANEK: članek Matije Vrtovca v Novicah, 1843, Vinske trte hvala, kjer 

napiše poziv Prešernu, naj napiše slavospev vinski trti; in prihod cesarja Ferdinanda I. v 
LJ (1844), ki mu je Jovan Vesel Koseski napisal rodoljubno odo Slovenija cesarju 
Ferdinandu. 

- ZUNANJA ZGRADBA: likovna pesem (carmina figurata) – to pomeni, da tudi z obliko 
ponuja sporočilo oz. temo, pravzaprav jo podpira. Napitnica ima obliko čaše, kar 
razberemo iz premišljene razporeditve različnega št. zlogov v verzih: 7 – 8 – 7 – 8 – 3 – 3 
– 8 (stopica je jamb). 

- VSEBINA – 1. kitica je napitnica; 2.-4. kitice opeva slogo, enotnost Slovanov, 
neodvisnost, svobodo; 5.-7. kitice opeva sožitje narodov; 8. kitica je zaključek celote, 
kjer opeva svobodo, samostojnost in sožitje vseh narodov. 

Nadaljujte z zapisom, le da je potrebno v besedilu poiskati naslednja pesniška sredstva: 

REŠITVE 
- PESNIŠKA SREDSTVA:  
- nagovor (Prijatli!), 
- metafora (srce razjasni; utopi skrbi; naj zdrobe njih roke si spone), 
- personifikacija (Koder sonce hodi), 
- retorično vprašanje (Komu narpred veselo zdravljico, bratje! čmo zapet?) 
 

Ko se ponovno vidimo v šoli, pregledamo rešitve.  

 
 



 

 

TOR, 17. 3. 2020    (8. a, 1. skupina)          F. PREŠEREN: KRST PRI SAVICI, UVOD (branje)                

ČET, 19. 3. 2020      (8. ab, 2. skupina) 

Krst pri Savici je Prešeren podnaslovil kot povest v verzih, snov zanjo je vzel iz slovenske zgodovine, iz 

časa pokristjanjevanja, ki pa ni potekalo v obliki krvavih bojev, kakor jih opisuje pesnik, ki je s svojo 

pesniško svobodo v prispodobi predstavil stiske naših prednikov, temveč sta pri nas to delo opravljala 

Ciril in Metod, in sicer je pokristjanjevanje potekalo v 9. stoletju. 

Danes boste v berilu prebrali Prešernovo pesnitev Krst pri Savici, in sicer Uvod, saj je celotna pesnitev 

sestavljena iz posvetilnega soneta Matiji Čopu, Uvoda (imamo ga v berilu) in tudi Krsta. Celotno 

pesnitev lahko preberete v Prešernovih Poezijah ali jo poiščete na spletu. 

Zapis v zvezke: 

France Prešeren: Krst pri Savici, Uvod (1836) 

1. Snov: slovenska zgodovina  Slava vojvodine Kranjske (Valvasor) in Poskus zgodovine Kranjske in 
drugih dežel J Slovanov (A. T. Linhart), čas pokristjanjevanja, 8. stol. 
 

2. Vpliv na nastanek: pesnitev poklonil prijatelju Čopu; Julijina zavrnitev. 

 

3. Zgradba besedila: 3 deli: - 1. del posvetilni sonet Matiji Čopu (pesnik napove temo), 2. del Uvod, 3. 
del Krst (osebna problematika romantičnega junaka). 

 

UVOD – je epska pesnitev, ki pripoveduje o bojih med Valjhunom (kristjan) in Črtomirom (pogan). 

Črtomirovi vojaki so ujeti v Ajdovskem dvorcu in ker jim je zmanjkalo hrane, jim Črtomir predlaga, 

da bi se ponoči prebili do gozda in se tako rešili. Še preden se podajo v boj, jih Črtomir nagovori 

(domoljubni govor), da jim možnost, da se odločijo, ali se bodo predali ali pa se bodo podali v boj z 

njim, poudari pomen svobode in prostosti, saj je življenje v suženjstvu strašnejše od smrti (»… manj 

strašna noč je v črne zemlje krili, // ko so pod svetlim soncam sužni dnovi!«) 

Pri izhodu iz trdnjave jih preseneti Valjhunova vojska in vname se boj. Nihče od Črtomirovih 

vojakov, razen njega, ne preživi. 

 

 

SRE, 18. 3. 2020          (8. a, 1. skupina)        F. PREŠEREN: KRST PRI SAVICI, UVOD (vsebinska analiza)            

PET, 20. 3. 2020           (8. ab, 2. skupina)     

Včeraj ste pesem prebrali, danes jo preberite ponovno in odgovorite na vprašanja. 
 
Zapis v zvezke: 

REŠITVE 
1. VSEBINSKA ANALIZA 

- O čem pesnik poje? O boju med pogani in kristjani. 

- Kakšne so bile razmere po slovenski deželi? To je bil čas pokristjanjevanja. Do 

polovice 8. stol. so bili namreč karantanski Slovenci pogani. 

- Kdo se je postavil po robu Valjhunovi vojski? Črtomirova vojska. 



- Premoč je bila velika, kam se je Črtomir zatekel s svojimi vojščaki? V Ajdovski gradec 

- Kaj je storil sovražnik? Obkoli grad, v katerega se je zatekel Črtomir s svojo vojsko. 

- Kaj se je dogajalo in kako dolgo je trajalo obleganje? Valjhunova vojska obkoli grad, 

postavi odre, sekajo vrata … Obleganje je trajalo 6 mesecev. 

- Kaj je postalo še hujše kot napadalci? Lakota. 

- Kako je Črtomir nagovoril svoje vojake? »Ne meč, pregnala bo nas sreča kriva … // kot 

so pod svetlim soncem sužni dnovi!« 

- Česa jim ni branil, za kaj jih je navduševal in kaj jim je obetal? Ni jim branil predaje. 

Navduševal jih je za svobodno življenje. 

- Kaj meni o tistih, ki bi se predali? Kakšno bo njihovo življenje? Ne bodo se mogli sami 

odločiti, kateri veri bi pripadali, njihovo življenje ne bo svobodno. 

- Ali se Črtomir boji smrti? Ne. (…manj strašna noč je v črne zemlje krili, // kot so pod 

svetlim soncem sužni dnovi!«) 

- Kako je opisan boj? Kot »mesarsko klanje«. Velika Valjhunova vojska obkoli 

Črtomirovo. 

- Kako narava »spremlja« bojevanje? Ko se vname najhujši boj, Prešeren »spremlja« to 

bitko z viharjem, moč hudournika primerja z močjo Valjhunove vojske. Naslednji dan, 

ob zori, ko se je bojevanje končalo, primerja mrliče s poleglimi snopi pšenice. 

- Kako se je končal boj? Črtomirova vojska je premagana, vsi njegovi vojaki padejo v 

boju, živ ostane le Črtomir. 

- Ali je imela Črtomirova vojska kakšno možnost za zmago? Ne. 

- Kakšna je bila podoba bojišča? Vojaki so ležali po tleh kot snopi pšenice ali ajde. 

- Koliko poganov je padlo? Vsi, razen Črtomira. 

- Koliko kristjanov se je rešilo? Nekaj manj kot polovica. 

- Kdo je od poganov ostal živ? Črtomir. 

- Je Črtomir kriv za pokol, kot ga dolži Valjhun? Da – slabo je vodil vojsko; ne – 

poskušal jih je rešiti, vendar mu načrt ni uspel. 

- V čem je Črtomirova krivda? Da se je rešil le on, kot vodja ne bi smel zapustiti svojih 

vojakov. 

- Katere lastnosti Črtomira kot človeka in vojskovodje bi morali posebej poudariti? 

Vztrajen, preračunljiv … (vsak od nas ga vidi po svoje, torej karkoli ste napisali in 

znate utemeljiti, je prav.) 

- Ali se Črtomir bori iz osebnih nagibov? Katere vrednote brani? Ne, brani krščanske 

vrednote. 
 

Odgovore na vprašanja bomo preverili, ko se ponovno vidimo v šoli. 

 

To je vse za ta teden … Upam, da ste še vedno zdravi  

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


