
Pozdravljeni, osmošolci,  

ta teden boste spoznali še dve literarni deli in potem smo zaključili z obravnavo književnosti.  

 

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

 

Janez Menart: Kmečka balada    

PON, 25. 5. 2020         (8. a, 1. skupina) 

SRE, 27. 5. 2020           (8. ab, 2. skupina) 

Janeza Menarta ste spoznali prejšnji teden, sedaj pa preberite (večkrat!) še njegovo Kmečko 

balado.  

V zvezek napišite naslov (Janez Menart: Kmečka balada) in napišite o čem pesem govori. 

Pojasniti je potrebno vsebino vsake kitice. 

V pomoč naj vam bodo naloge na spletni strani: 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2359/index1.html 

Učenci 1. skupine mi nalogo pošljite v pregled do torka, 26. 5., učenci 2. skupine pa do 

četrtka, 28. 5. 2020. 

Še vedno velja, da naloge upoštevam pri zaključevanju in zato se potrudite, da 

jih boste opravili po svojih najboljših močeh in jih oddali do predpisanega 

datuma. NALOG, KI BODO ODDANE KASNEJE, NE BOM UPOŠTEVALA! 

 

 

 

Lev Nikolajevič Tolstoj – življenje in delo   

TOR, 26. 5. 2020    (8. a, 1. skupina)           

ČET, 28. 5. 2020      (8. ab, 2. skupina) 

Preberite nekaj podatkov o Tolstoju na spletni strani 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj) in zapišite najpomembnejše 

podatke (lahko po alinejah). 

O Tolstoju pa morate znati vsaj sledeče podatke: 

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ 

(1828–1910) 

Ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja poznamo kot pripovednika in dramatika. 

Najbolj znan je po svojih romanih Vojna in mir ter Ana Karenina. Starejši brat je del 

obsežnejših Tolstojevih spominov na lastno otroštvo in mladost, objavljenih v trilogiji 

Detinstvo, Otroštvo in Mladost. Ker se pisatelj v delu spominja svojega življenja, pravimo, 

da gre za avtobiografsko delo. 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2359/index1.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj


Lev Nikolajevič Tolstoj – Starejši brat 

SRE, 27. 5. 2020          (8. a, 1. skupina)                    

PET, 29. 5. 2020           (8. ab, 2. skupina)  

Ste veseli, da imate brata ali sestro? Bi bili raje edinci? Zadnje literarno delo, ki ga bomo 

obravnavali v tem šolskem letu, ima naslov Starejši brat. Preberite ga v berilu. 

V zvezek napišite naslov (Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat) in odgovorite na vprašanje: 

- Kako vidi svojega starejšega brata Nikolaj? Kako ga opiše? S katerimi besedami nam 

ga predstavlja?  

 

Nato rešite še naloge na spletu: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2358/index.html 

 
Lepo se imejte. 
Mojca Lampret 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2358/index.html

