
Pozdravljeni, devetošolci,  

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.  

 

 

TOR, 17. 3. 2020           Utrjevanje znanja (pregled NPZ 2018) 

V čet., 12. 3., sem vam razdelila pole NPZ 2018. Pojdite na stran RIC-a in preglejte naloge.  

https://www.ric.si/mma/N181-101-3-2/2018061413285331/ 

Če česa niste razumeli, me vprašajte.  

 

SRE, 18. 3. 2020             Ivan Cankar – življenje in delo 

V zvezke za književnost zapišite nekaj podatkov o Cankarju in se jih tudi naučite. Letnic izdaje 

posameznih del NI potrebno poznati. 

IVAN CANKAR 

Rodil se je l. 1876 na Vrhniki, v družini revnega obrtnika s številnimi otroki. Družino je po 

očetovem odhodu na delo hranila mati.  

Cankar je OŠ končal na Vrhniki, nato je končal ljubljansko realko, po maturi je šel študirat 

slavistiko na Dunaj. Po materini smrti je nekaj časa živel pri sorodnikih, nato si je dom našel za 

tivolskim gradom, potem pa je do l. 1917 bival v gostilni na Rožniku. Leta 1918 je umrl v 

Ljubljani. 

V veliko njegovih delih je zaznati motiv matere, ki mu je pomenil simbol čiste ljubezni, 

žrtvovanja za druge in zato najvišji ideal človečnosti. 

Svoje pesmi in prozna dela je objavljal predvsem v Ljubljanskim zvonu, Slovenskem narodu, 

Domu in svetu. Po l. 1899 pa je svoja dela izdajal v samostojnih knjigah. 

1899 – Erotika 1909 – Kurent 

https://www.ric.si/mma/N181-101-3-2/2018061413285331/


1901 – Za narodov blagor 1910 – Hlapci 

1902 – Na klancu, Kralj na Betajnovi 

1904 – Hiša Marije Pomočnice 

1917 – Podobe iz sanj 

Zbirka črtic Moje življenje je izšla po 

Cankarjevi smrti (1920). 

1906 – Martin Kačur  

1907 – Hlapec Jernej in njegova pravica  

 

 

ČET, 19. 3. 2020            Ivan Cankar: Bobi (branje) 

Preberite v berilu Cankarjevo črtico z naslovom Bobi in napišite kratko obnovo. 

 

PET, 20. 3. 2020             Ivan Cankar: Bobi (analiza) 

Včeraj ste napisali obnovo, nadaljujte z zapisom: 

Glede na lit. zvrst so Bobi ČRTICA – prozno, po obsegu kratko besedilo. Nastopa malo oseb, 

v ospredju je en sam dogodek. Pomembno je orisovanje razpoloženj in čustev. 

Črtico Bobi sestavlja OKVIRNA in VLOŽENA zgodba. Tema okvirne pripovedi je doživljanje ob 

obujanju dogodka iz preteklosti (Mihčeva zgodba, ki jo je pripovedoval v gostilni in prikaz 

pripovedovanja.), tema vložene pripovedi pa neizpolnjeno pričakovanje, socialna tematika 

(Petrova zgodba). 

Cankar skozi besedilo poudarja notranjo bolečino, stoji za dejstvom, da se napaka nikoli ne 

pozabi, lahko jo oprostimo, izbrisati pa se je ne da. 

SIMBOLI:  

- klanec  simbol revščine  

- tek za vozom  simbol neuresničenega hrepenenja  

- velika hiša, luč na oknu  simbol lepše, svetlejše prihodnosti 

Našteti simboli se pojavijo tudi v Cankarjevem simbolističnem romanu Na klancu. 

 

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

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


