
Pozdravljeni, devetošolci,  

imate še kaj volje za delo? Včasih res pride dan, ko nam ne gre, ko samo še čakamo, da mine 

to šolsko leto … Vendar upam, da ti občutki kmalu minejo in da se ponovno usedete za knjige 

in začnete z delom. Naj vas razveselim z novico, da nimamo več veliko snovi do konca šolskega 

leta.   

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

Pa začnimo … 

 

 

PON, 11. 5. 2020    Književnost med obema vojnama 

Z obravnavo jezika smo zaključili (vaje v DZ, ki jih nismo rešili, puščam za čas, ko se vrnemo v 

šolo in bodo namenjene utrjevanju snovi), sedaj pa še zadnji sklop književnosti.  

Ta teden se bomo lotili precej zahtevnih pesmi, vendar tudi za te si bomo vzeli čas v šoli in jih 

pojasnili. Da pa bo delo steklo hitreje, snov zapišite v zvezke že sedaj.  

Naslednje obravnavano literarno obdobje se imenuje: 

KNJIŽEVNOST MED OBEMA VOJNAMA   (1918–1941) 

Slovenska književnost se je v obdobju med obema vojnama razvijala pod vplivom 

pomembnih smeri v evropski književnosti, zlasti sta se razvili dve smeri: 

EKSPRESIONIZEM (1918–1930) 

- skuša si ustvariti svojo lastno podobo življenja, 
- skuša ji prilagoditi svoj slog, zato uporablja nenavadne besede, dela so zato težko razumljiva, 
- s svojo snovjo in izrazom je odgovarjal dobi, izražal je razočaranje nad družbenimi 

razmerami, odpor do starega in hrepenenje po človečnosti, temeljil na zahtevi po etično 
očiščenem in prerojenem človeku, ki bi živel v kolektivnem bratstvu, 

- najpomembnejši avtor slovenskega ekspresionizma je SREČKO KOSOVEL. 
 
SOCIALNI REALIZEM (1930–1941) 

- pisatelja zanimajo socialne in gospodarske razmere slovenskih ljudi, 
- opisovanje socialnih razlik, 
- najpomembnejši avtorji: 

* PREŽIHOV VORANC, 

* MIŠKO KRANJEC, 

* CIRIL KOSMAČ, 

* FRANCE BEVK …      
 

 

TOR, 12. 5. 2020     Srečko Kosovel – življenje in delo 

Pa spoznajmo Srečka Kosovela. 

S R E Č K O   K O S O V E L  
Rodil se je leta 1904 v Sežani, v učiteljski družini. Oče je bil prestavljen v Tomaj, kjer je Srečko 
preživljal otroška leta in obiskoval osnovno šolo. Star 12 let je odšel v Ljubljano, kjer je 



obiskoval realko. To je bil čas 1. svetovne vojne, potem je Primorska prišla pod Italijo in 
zavladal je fašizem. Pri 16 letih je že imel rokopisni zveščič pesmi.  
V jeseni 1922 se je vpisal na ljubljansko univerzo in tam študiral slavistiko, romanistiko in 
filozofijo, vendar mu ni bilo dano, da bi študij končal. Bil je v nenehnih denarnih stiskah, saj 
mu domači niso mogli dosti pomagati.  
Pisal je razpoloženjske pesmi na impresionistični način. Družina in pokrajina iz katere je 
izhajal, sta imeli nanj velik vpliv. Najmočneje je nanj vplival Kras z bori, pesnil je: 

 o življenjskih stiskah,  
 o socialnih krivicah,  
 o ustvarjanju novega sveta in lepši prihodnosti,  
 o revoluciji …  

Smisel za novosti ga je pripeljal do tega, da je postal ustvarjalec slovenskega 
KONSTRUKTIVIZMA. Izida svoje zbirke, ki jo je naslovil Zlati čoln, ni dočakal, saj je zbolel za 
meningitisom. Umrl je v Tomaju,  star komaj 22 let. Vse pesniške zbirke so izšle po njegovi 
smrti: Pesmi, Zlati čoln, Integrali, Sonce ima krono (izbor za mladino). 
 
Da boste lažje razumeli, zakaj pravimo, da je Srečko Kosovel predstavnik konstruktivizma, 
zapišite razlago: 
 

KONSTRUKTIVIZEM (lat. constructio = zgradba, gradnja, ustroj) 
Leta 1913 se pojavi v likovni umetnosti.  
Kosovel je konstruktivizem prenesel v poezijo. Ekspresionistične pesmi je imenoval INTEGRALI 
ali KONSTRUKCIJE, kratko KONS – gre torej za vrsto pesmi, ki so na nek način sestavljene, lahko 
z različnimi izrazi (matematični znaki, kemijske formule …) in ne nujno z besedami. 
Pesmi je naslovil KONS in dodal številko (Kons 1, Kons 0, Kons 4, Kons 5 …) 

 

 

 

SRE, 13. 5. 2020     Srečko Kosovel: Kons 4 

Preberite pesem Kons 4, najdete jo v berilu. 

Kaj menite o pesmi? Vam je bila všeč? Ste jo razumeli? Predvidevam, da po prvem branju ne. 
Žal mogoče tudi naslednje branje ne bo dalo želenih rezultatov … Pa pojdimo lepo po vrsti. 
 
Vsak verz v pesmi je zaokrožena pomenska enota in bi lahko učinkoval samostojno, vseeno pa 
lahko najdemo neko povezavo med posameznimi verzi. Iz vseh verzov bomo na koncu skušali 
razbrati temeljno idejo. Kateri verzi bi spadali skupaj? Naj vam pomagam … 
Boston obsoja Einsteina.  
Einstein je prepovedan.  
Relativiteta nevarna? 
Einstein je zaradi tega, ker je bil nasprotnik nemškega nacizma, odšel v Boston. 
Einstein je prepovedan, mogoče zaradi tega, ker želi uvesti nekaj novega. Zato je mogoče tudi 
relativiteta nevarna …, Einstein je tujec v ZDA. 
V Berlinu zapirajo kitajske študente.  
Kitajski študentje nevarni? 



Kitajski študenti so v Berlinu tujci. Zakaj bi bili nevarni? Zakaj so tam? Strah Nemcev pred Kitajci 
…? 
SHS menja vlado.  
Dosti vlad je že menjala. 
Slovenci so iz Avstroogrske prišli v kraljevino SHS. 
(Kosovel umrl 1926) 1929 je kralj Aleksander uvedel diktaturo in kraljevino SHS spremenil v 
Jugoslavijo. 
Francija. Španija. Maroko. 
V teh državah vidi izpovedovalec težave. 
Frajtar terorizira.  
Žandar terorizira. 
frajtar – nemško 
žandar – francosko 
Z vseh koncev so Slovenci ogroženi … 
Veliki ljudje živijo po svoje duše zakonih. 
Majhni po paragrafih. 
§X: 14 dni v zapor. 
§Y: na vislice. 
§Z: v pregnanstvo. 
Kdo so veliki ljudje? Tisti, ki imajo oblast in moč. Veliki ljudje se ne držijo zakonov in živijo po 
svoje, mali pa se zakonov držijo, ampak posledice so vseeno neobetavne. 
21 let sem bil zaprt. 
10 x na vislicah. 
Pregnan sem za vedno. 
Ali je tu pesnik mislil dobesedno? Kaj je mislil s tem? Počutil se je kot zapornik, obsojenec … 
To lahko razumemo tudi kot stopnjevanje te njegove stiske, da v tem svetu ne more živeti, kot 
bi hotel. In če bo živel kot bi hotel, pa ga čakajo zapor in vislice. 
Hej, ljubica, ti bi jokala? 
A jaz ne morem jokati. 
Trd sem kot jeklo, ki mora srce prebosti. 
Zakaj izpovedovalec ne more jokati? Kakšen se zdi sam sebi? Mogoče zato, ker je poleg vsega 
gorja dobil že toliko "trdo" kožo, da ga ne more več nič prizadeti. Kot jeklo, ki mora srce 
prebosti. Če želi preživeti, mora tak tudi ostati. Ali pa napoveduje jeklo kot orožje, ki bo moralo 
spremeniti svet? 

 
Dovolj za danes!  

 

 

ČET, 14. 5. 2020     Ciril Kosmač: Gosenica 

To novelo že poznate, saj ste jo prebrali za domače branje. Najprej nekaj besed o avtorju 

(tistim, ki ste življenjepis napisali že pri DB, prepisovanje ni potrebno). 

Ciril Kosmač (1910-1980) se je rodil leta 1910 na Slapu ob Idrijci na Tolminskem. Sodi v 

obdobje socialnega realizma. Pisal je o narodni problematiki, o položaju Slovencev pod 

Italijani, drugače pa tudi o življenju revnih ljudi na primorskem podeželju. Živel je v času I. in 

II. svetovne vojne, sodeloval je v tajni narodnorevolucionarni organizaciji  primorske 



mladine. Tako je bil zaprt v Gorici, Kopru, rimskih ječah. Torej v noveli Gosenica gotovo 

opisuje svoja lastna občutja, torej pravimo, da vsebuje tudi avtobiografske prvine. 

Največ je pisal novele: Balada o trobenti in oblaku, Tantadruj, napisal je zbirko novel Sreča in 

kruh, poznan je roman Pomladni dan.  

Sedaj pa preberite odlomek v berilu in dopolnite:  

GOSENICA  
KRAJ DOGAJANJA: zaporniška celica (Regina Coeli, Rim)  
ČAS DOGAJANJA: 23. maj 1930     
TEMA: narodnostna 
IDEJA: Vedno ostaja upanje v boju za svobodo in pravice. 

PRIPOVEDOVALEC: prvoosebni (avtor) 

SIMBOLI (Simbol je podoba, znamenje, ki ima poleg osnovnega pomena, ki nam je takoj 

znan, še nek višji smisel.) Simboli v noveli:  

- gosenica (sovražnik)  

- zelena kostanjeva mladika (življenje) 
- bel konj na zelenem travniku (svoboda) 
- zadnji list na mladiki (upanje) 

        
PET, 15. 5. 2020     France Bevk: Kaplan Martin Čedermac 
Še veste, kaj je to materni jezik, državni jezik, uradni jezi? Ali veste, da 21. 2. praznujemo dan 

materinščine? 

V spomin na ubite študente, ki so 21. februarja 1952 v Bangladešu protestno zahtevali 

uradno rabo njihovega maternega jezika, bengalščine, so Združeni narodi 21. februar izbrali 

za mednarodni dan maternega jezika. 

Danes boste prebrali odlomek iz romana Kaplan Martin Čedermac, ki tudi govori o jeziku, 

napisal pa ga je France Bevk. 

Zapis v zvezke (dopolnite manjkajoče podatke):  
France Bevk: Kaplan Martin Čedermac 
1. o avtorju: ponovi snov 6. r. 
2. analiza: 
- roman – ponovi značilnosti romana (glej zapis Visoška kronika) 
- gl. oseba: Kaplan Martin Čedermac 

- strenske osebe: slovenski verniki 

- kraj dogajanja: kraji pod Matajurjem 

- čas dogajanja: l. 1933 

 
Zapišite še naslednja vprašanja in nanja odgovorite: 
1. Povzemi osrednje ideje Čedrmacove pridige. 
Branite dediščino svojih očetov, ne pustite si vzeti svojega jezika, ljubite svoj jezik kot svojo 

zemljo. 



2. Kakšen je kaplanov pogled na jezik? 
Jezik ljubi, primerja ga z zemljo, ki kmetu pomeni vse. 

3. Kako ravna kaplan Martin Čedermac ob prepovedi rabe slovenščine v cerkvi? 
Prepovedi se upre in skrije slovenske sakralne knjige. 

4. Katere vrste knjig imenujemo sakralne knjige? 
Verske, bogoslužne knjige. 

5. S čim se začne roman? 
S prepovedjo rabe slovenščine v cerkvi. 

6. Kdo je kaplan Martin Čedermac? 
60-letni kaplan na Vrsniku. 

7. S kom se kaplan bije za staro pravdo? 
Z izdajalci v domačem kraju, z mlačnimi in nezavednimi duhovniki, z videmskim škofom. 

 

 

Lepo se imejte! 

Mojca Lampret 


