
Pozdravljeni, osmošolci,  

Prvi teden je za nami. Kako vam je včeč delo na daljavo? Kako vam gre učenje pesmi Povodni 

mož? Jo že znate? Vesela bi bila tudi kakšnega komentarja glede posredovanja snovi – je 

preveč, premalo, nerazumljivo … lahko pa mi samo napišete, da me že grozno pogrešate  

(marija.lampret@sola.velike-lasce.si).  

Pripravila sem vam razpored snovi, ki bi jo naredili pri urah slovenščine v tednu od 23. do 27. 

3. 2020. Predlagam, da delate snov po dnevih, kot sem vam jo razporedila.  

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

Priporočam prepisovanje.  

V petek, 20. 3., sem vam v E-učilnico dodala tudi rešitve. Upam, da ste opazili in tudi 

pregledali naloge. Glede na to, da ne vemo, do kdaj bomo doma, se mi je zdelo vseeno bolje, 

da naloge pregledamo sproti. Kljub vsemu pa upam, da se čim prej vidimo v šoli.  

 

France Prešeren: Krst pri Savici, Uvod (notranja zgradba)     

PON, 23. 3. 2020         (8. a, 1. skupina) 

SRE, 25. 3. 2020           (8. ab, 2. skupina) 

Precej težka pesem tale Uvod ... Zato bomo nadaljevali z obravnavo. 

Nazadnje ste napisali manjši naslov VSEBINSKA ANALIZA in odgovorili na vprašanja. 

Nadaljujete z zapisom v zvezke: 

NOTRANJA ZGRADBA 

- Kraj dogajanja – dogaja se v deželi slovenskih prednikov (Kranjska, Koroška – Karantanija); 
natančneje na Ajdovskem dvorcu. 
 

- Čas dogajanja – čas pokristjanjevanja Slovencev (8. stoletje). 
  

- Motivi – motiv bratomorne vojne, motiv boja za svobodo, motiv lakote, motiv poskusa 
pobega  ... 
 

- Tematika – ljubezen do domovine, svobode in pravice -> narodoljubna, svobodoljubna. 
 

- Sporočilo pesmi/ideja – boljše je biti mrtev in svoboden, kot pa živ in suženj. Izražena je torej 
ideja svobode posameznika in naroda. 
 

- Uvod je razčlenjen v 3 smiselne enote: 1.–10. kitica = boj do brezupne obkoljenosti, 11.–17. 
kitica = odločitev za nočni napad in Črtomirov govor, 18.–26. kitica = poslednji boj in poraz 
poganov. 
 

- Notranja zgradba besedila (dramski trikotnik): ZASNOVA: pokristjanjevanje; ZAPLET: 
Črtomirova vojska je brez hrane v obkoljenem gradu; VRH: spopad ponoči; RAZPLET: 
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Črtomirova vojska je poražena, pomorjena; RAZSNOVA: Valjhun med pobitimi zaman išče 
Črtomirja. 

 

 

France Prešeren: Krst pri Savici, Uvod (EP)     

TOR, 24. 3. 2020    (8. a, 1. skupina)           

ČET, 26. 3. 2020      (8. ab, 2. skupina) 

Do sedaj smo že spoznali dve po zgradbi in vsebini različni pripovedni (epski) pesmi, balado 

(Povodni mož) in romanco (Turjaška Rozamunda), sedaj pa spoznajmo še tretjo, in sicer se 

imenuje ep (Krst pri Savici). 

Nadaljujete z zapisom v zvezke:  

ZUNANJA ZGRADBA: 

- kitica: tercina ali trivrstičnica, ki napoveduje dinamičen, hiter tok dogajanja 

- rima: verižna (aba  bcb  cdc …) 

- verz: italijanski enajsterec  (Valjhun, sin Kajtimara, boj krvavi); stopica: jamb 

- pesniška sredstva:  

 okrasni preidevek (boj krvavi, majhnim tropam …) 

 pretiravanje (kri po Kranji, Koratani prelita napolnila bi jezero) 

 poosebitev (pregnala bo nas sreča kriva; vstane šum) 

 metonimija (preimenovanje) – nadomestitev običajne poimenovalne besede s kakšno 

drugo, ki pa je s poimenovanim predmetom v neki zvezi.  (meč, sekira in lopata  

pomeni boj) 

 metafora: »mesarsko klanje«, »mrličov trope leže« 

 

EP – je najobširnejša pripovedna (epska) pesnitev. Razvil se je pri Grkih iz junaških 

pripovednih pesmi. Raztegnjeno in podrobno pripoveduje o pomembnih narodnih 

dogodkih, pripovedovalec ne dela nobenega uvoda, ampak poseže takoj v sredo dogajanja 

(in medias res), da zbudi naše zanimanje; vse ostale dogodke, ki so pomembni za 

razumevanje, vplete kasneje. 

Snov je vzeta iz mitologije, verstev, zgodovine; junaki so postavljeni v pomembno mitično 

ali zgodovinsko dogajanje (usodni boji); junakova usoda je povezana z usodo skupnosti, 

družbe. Pesniki hočejo z zgodbami o junaških prednikih vzbuditi v svojem narodu prav tako 

hrabrost in željo po svobodi, kakor so jo pokazali junaki njihovih epov. 

Največja junaška epa svetovne zgodovine sta Iliada in Odiseja (Homer). 

 
 



Realizem – predstavitev obdobja 

SRE, 25. 3. 2020          (8. a, 1. skupina)                    

PET, 27. 3. 2020           (8. ab, 2. skupina)     

Obdobje romantike smo spoznali preko Prešernovih del, sedaj pa prehajamo v naslednje 
književno obdobje, ki se imenuje realizem. Značilnosti obdobja, predstavnike in vsaj nekaj 
njihovih del se naučite. 
 
Zapis v zvezke: 
REALIZEM 

Izraz izhaja iz besede »realis«, kar pomeni stvaren.  

Realizem je literarno obdobje, ki se je začelo v Franciji okrog leta 1830, pri nas pa traja od leta 

1881, ko začne izhajati Ljubljanski zvon, pa do leta 1899, ko izide Cankarjeva pesniška zbirka 

Erotika in Župančičeva Čaša opojnosti. 

ZNAČILNOSTI OBDOBJA: razvoj znanosti, tehnike, industrije, uveljavljanje meščanstva. Za 

realistična dela je značilna objektivnost opisovanja, golo prikazovanje resnice (nemoralnost 

meščanov, razseljevanje kmetov …) 

PREDSTAVNIKI: Ivan Tavčar: Med gorami (Slike iz Loškega pogorja), Cvetje v jeseni, Visoška 

kronika;  

Janko Kersnik: Kmetske slike, Jara gospoda, Ciklamen, Agitator;  

Anton Aškerc: Kronanje v Zagrebu, Godčeva balada, Čaša nesmrtnosti. 

V času realizma so ustvarjali tudi: Fran Levstik: Napake slovenskega pisanja, Popotovanje od 

Litije do Čateža; Josip Stritar: Pesmi, Svetinova Metka, Zorin, Gospod Mirodolski, Rosana, Pod 

lipo, Jagode, Zimski večeri, Lešniki; Simon Gregorčič, Simon Jenko: Gori, Po slovesu, Tilka, Josip 

Jurčič: Deseti brat, Domen, Jurij Kozjak, Sosedov sin, Telečja pečenka; Zofka Kveder: Potovalci. 

 
 

To je vse za ta teden … prijetno učenje in utrjevanje snovi vam želim. 

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


