
Pozdravljeni, devetošolci,  

prvi teden je za nami. Kako vam je včeč delo od doma? Kako vam gre učenje pesmi Soči? 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, 27. 3., bom v E-učilnico dodala tudi rešitve nalog. Glede na to, da ne vemo, do kdaj 

bomo doma, se mi zdi vseeno boljše, da naloge pregledamo sproti.  

Kljub vsemu pa upam, da se čim prej vidimo v šoli in se pogovorimo o delih, ki jih sedaj 

spoznavate sami.  

 

 

PON, 23. 3. 2020           Ivan Cankar: Na peči 

Prejšnji teden smo zaključili z obravnavo Cankarjeve črtice Bobi. Danes pa boste prebrali še 

eno njegovo črtico z naslovom Na peči. Ponovite značilnosti obdobja moderna, Cankarjev 

življenjepis in značilnosti črtice. Nato preberite v berilu črtico Na peči in zapišite snov: 

Ivan Cankar: Na peči 

V črtici Na peči zasledimo ANALITIČNO in SINTETIČNO zgradbo besedila. 

Bistvo sintetične zgradbe je sledenje naravnemu časovnemu zaporedju dogodkov. Pred 

bralčevimi domišljijskimi očmi se vse dogaja sproti, kakor v vsakdanjem, sprotnem življenju. 

Zgodba ne potrebuje nikakršnih dodatnih pojasnil, kajti vse je razumljivo iz sprotne 

zaporednosti.  

Za analitično zgradbo pa je značilna retrospektiva ali pogled nazaj. Sprotno, sintetično 

dogajanje je prekinjeno z opisom nekega dogodka, ki sodi v preteklost. Gre za vrinjeno 

predzgodbo, ki pa je nujna za razumevanje sedanjih dogodkov v zgodbi. 

Ko končate z zapisom, kaj je analitična in kaj sintetična zgradba besedila, pa napišite še kratko 

obnovo črtice Na peči. 

 

TOR, 24. 3. 2020           Ivan Cankar: Skodelica kave 

Se še spomnite črtice Skodelica kave, ki ste jo brali v Cankarjevi zbirki črtic Moje življenje za 

domače branje? Prosim, da črtico poiščete v knjigi, v kolikor zbirke črtic nimate, pa jo poiščite 

na spletu in jo ponovno preberite. Če ste pozorno prebrali vse tri obravnavane črtice (Bobi, Na 
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peči, Skodelica kave), potem ste zagotovo zasledili osebo, ki se pojavi v vseh treh črticah. 

Katera oseba je to? Beseda, ki jo iščemo, je palindrom.  Rešitev je MAMA. 

V zvezek zapišite:  

Ivan Cankar: Skodelica kave 

Analiza: 

- črtica, objavljena v zbirki Moje življenje, 1920, 

- književne osebe: prvoosebni pripovedovalec (Ivan Cankar), mati, tujka, 

- motivi: želja po kavi, požrtvovalna mati, odklonitev kave, sprejem skodelice, občutek 

krivde. 

 

Mati je pogost motiv Cankarjevih del, prav tako njena požrtvovalnost, ljubezen in 

skromnost. Vzporedno vedno nastopa motiv bolečine, nehvaležnosti, težkega občutka 

krivde. 

 

Zgradba: Skodelica kave je črtica z refleksivnim uvodom (dogodek iz preteklosti – želja po 

kavi, požrtvovalna mama, odklonitev kave, sprejem skodelice), sledi epski dogodek 

(obžalovanje in kasnejši dogodek – tuja ženska mu prinese kavo) in kratek refleksivni 

zaključek (občutek krivde, bolečine). 

 

Sporočilo: »Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti …« Krivico, ki jo napravimo 

najbližjemu in se mu zanjo ne opravičimo, nosimo v sebi kot občutek krivde. 

 

Povzetek vsebine: prvoosebni pripovedovalec, I. Cankar, se spominja, kako si je nekoč 

zaželel kave, čeprav je vedel, da doma vsega primanjkuje. Mati mu je hotela ustreči in mu je 

kavo res prinesla, vendar v nepravem trenutku. Cankar jo je zavrnil, kasneje sicer sprejel, 

vendar se mami nikoli ni opravičil. Dogodek je v njegovi duši zato ostal kot težko breme 

krivde, krivice, ki jo je storil svojemu najbližjemu. 

 

Za DN staršem po kosilu skuhaj kavo. Sporočite mi na mail, kdaj imate kosilo, da pridem 

pogledat, če ste naredili nalogo.  

 

SRE, 25. 3. 2020             Oton Župančič – življenje in delo 

V zvezke za književnost zapišite nekaj podatkov o Župančiču in se jih tudi naučite.  

OTON ŽUPANČIČ 

Rodil se je l. 1878 na Vinici. Na Dunaju je študiral zgodovino in zemljepis, vendar študija ni 

končal. Služboval je kot domači učitelj, mestni arhivar (pred njim je to službo opravljal 

Anton Aškerc), dramaturg in upravnik gledališča. Je pesnik svetovne slave. Med vojno je 

deloval pod psevdonimom Anton Pesnik. 



Njegove pesniške zbirke: Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank, Ciciban, Čaša opojnosti, 

Čez plan, Samogovori (iz te zbirke imamo v berilu pesem Z vlakom), V zarje Vidove (iz te 

zbirke bomo brali pesem Žebljarska), Zimzelen pod snegom.  

Napisal je tudi dve drami in prevedel več gledaliških del. 

S svojimi sodobniki, modernisti (Cankar, Murn, Kette), se je srečal v Zadrugi (literarni 

krožek). 

Umrl je v Ljubljani, l. 1949, pokopan pa je skupaj z drugimi modernisti na ljubljanskih 

Žalah. 

Najboljše, da se pripravite na jutri in že danes preberete Župančičevo pesem Žebljarska. 

 

ČET, 26. 3. 2020            Oton Župančič: Žebljarska 

Če bi bili sedaj v šoli, bi vam najprej dala nalogo, da morate 1 minuto enakomerno tleskati s prsti. 

Nato bi eno minuto rahlo udarjali s prstom ob mizo … Poskusite tudi doma. Kakšni so vaši občutki? 

Pomislite, kako je ljudem, ki morajo opravljati enolično delo za tekočim trakom … dan za dnem, leto 

za letom … 

Pesem Žebljarska je nastala ob obisku pesnika Župančiča v Kamni Gorici, kjer si je ogledal delo 

žebljarjev. 

V berilu preberite pesem z naslovom Žebljarska. Nato zapišite v zvezek:  

Oton Župančič: Žebljarska 

Pesem je nastala ob obisku pesnika v Kamni Gorici, kjer si je ogledal delo žebljarjev. 

Pesem je zgrajena na dveh vtisih – žarečih žebljih, ki jih morajo delavci kovati ves dan, in žarečih 

rožah zlaticah, ki cvetijo naokrog. Kontrast med obojim ponazarja idejo pesmi, ki poudarja 

krivičnost delavskega življenja. 

Potem pa prepišite naslednja vprašanja in nanja odgovorite.  

REŠITVE 

1. VSEBINSKA ANALIZA 

Kaj napoveduje naslov, o čem bo govorila pesem? Da bo pesem govorila o žebljih, kovačih … 

Kakšna je narava? Rumena zarja, zelene trate, po polju »cveto žeblji« - zlatie, cvetlice z rumenimi 

cvetovi. 

Kakšen pa je človek? Utrujen, sključen, izmučen. 

Zakaj delavcem žarijo žeblji v očeh? Ker tako dolgo delajo, da jim žeblji ne gredo več izpred oči. 

Koliko ur morajo delati žebljarji? Od štirih zjutraj do ene -9 ur, od pol treh do osmih zvečer – 5,5 ur, 

od osmih zvečer do treh zjutraj – 7 ur. 

 



Kdaj se je začel in kdaj končal prvi del delovnega dne? Začel se je ob štirih, končal ob enih. 

Koliko časa je trajal počitek? Uro in pol. 

Do kdaj so spet delali? Do osmih zvečer in nato od osmih do treh zjutraj. 

Kdo vse dela? Fantje, možje, dekleta, žene. 

Kako si razlagaš predzadnjo kitico? Lirski subjekt se ob pogledu v ogledalo zamisli nad svojo 

utrujeno podobo obraza. 

Zakaj pesnik konča s tremi pikami? Tri pike pomenijo nadaljevanje težkega dela, ki se nikoli ne 

konča … 

Je pesem lirska ali epska? Pesem Žebljarska je lirska/izpovedna pesem, ker izraža osebna čustva in 

misli ter duhovna občutja pesnika. 

Kam bi uvrstili pesem glede na njeno vsebino? Tematika pesmi? (Pomoč: pesmi lahko uvrščamo 

med domoljubne, ljubezenske, socialne …) Žebljarska je socialna pesem, ker prikazuje krivičnost do 

delavcev (dolg delovni čas, delajo vsi, delo je zelo enolično in zato utrujajoče). 

 

2. ZUNANJA ZGRADBA PESMI 

Koliko kitic ima pesem? 6 

Ali so verzi enako dolgi? Ne. 

Ali ima pesem kakšno stalno obliko, ki jo že poznate?  Ne, pesem ima svobodno obliko, kar je 

značilnost moderne. 

 

3. ZVOČNOST, RITEM, PESNIŠKI JEZIK 

Pesnik je v pesmi dosegel neverjeten ritem. Ritem česa? Ritem kovanja. 

Kakšen učinek doseže pesnik s ponavljanjem nekaterih besednih zvez, verzov? S ponavljanjem 

(refrenom, anaforo, epiforo, geminacijo) doseže prikazovanje ritma resničnega dela, saj je kovaštvo 

monotono delo, ko kovač udarja s kladivom. 

Kako imenujemo pesniško sredstvo, ko pesnik z glasovi posnema naravne glasove ali druge zvoke v 

našem okolju? Onomatopoija. 

 

Upam, da vam je šlo. Pomoč pride jutri. 

 

PET, 27. 3. 2020             Oton Župančič: Žebljarska – pesniška sredstva 

Včeraj ste iskali odgovore na vprašanja v pesmi Žebljarska. Danes pa boste v njej poiskali še 

pesniška sredstva, ki jih že poznate (spoznali ste jih v 8. r. pri obravnavi Prešernovih pesmi in 

letos pri obravnavi Gregorčičeve pesmi Soči). 

Nadaljujte z zapisom v zvezeke in dopišite primere posameznih pesniških sredstev: 



4. PESNIŠKA SREDSTVA 
I. TROPI: 

a) primera ali komparacija (eno stvar primerjamo z drugo) Po polju naši žeblji cveto 
b) okrasni pridevek zelene trate, žareči žeblji, božji dan 
c) metafora (povedati nekaj v prenesenem pomenu) po polju našem žeblji cveto. 

 
 

II. GLASOVNE FIGURE: 
a) rima a a a a a a (ponavljajoča) – prispeva k zvočnosti pesmi 
b) podobnoglasje ali onomatopoija (posnemanje glasov iz narave in okolice): pesnik posnema (z 
ritmom) udarjanje žebljarjev 
 

III. BESEDNE FIGURE (poveži): 

a) Anafora (ponavljanje na 

začetku zaporednih verzov) 

 Smo jih v polje sejali? 

a) Epifora (ponavljanje iste besede 
ali besedne zveze na koncu verza)  
 

 Žareči žeblji so nam v očeh, 
do osmih zvečer žeblji, žeblji v očeh 
 

Podvojitev ali geminacija (je 
ponavljanje iste besede ali 
besedne zveze zaporedoma) 
 

 … o, kakor da sem po sebi koval! 
 O, kakor da delam ves božji dan greh … 

Govorniško ali retorično 
vprašanje (je vprašanje, na katero 
govornik ne pričakuje odgovora 
oz. je odgovor vsebovan v 
vprašanju) 

 … žeblji, žeblji … 
 

 

                                                              

V berilu preberite še Župančičevo pesem Z vlakom. 

 

To je vse za ta teden …  

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret  

 

 


