
9. RAZRED – SLOVENŠČINA, 30. 3.–3. 4.  
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Moderna 
 
Potrebuješ: DZ, str. 189–210, zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

 Obdobje moderne 
  Odpri ppt-predstavitev Moderna na spletni strani. 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Moderna. Prepiši snov s prosojnic ppt-
predstavitve. 
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 Dragotin Kette: Spomini 
  Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v     
      DZ (str. 189–191, naloge 1.–10.) 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Dragotin Kette: Spomini, II, nato prepiši spodnje 
besedilo v okvirčku.  

Pesem Spomini je sonet, saj jo sestavljajo dve kvartini z oklepajočo rimo in dve tercini. 
Njen verz je jambski enajsterec. 
 
Naloga: Iz pesmi izpiši:  
metaforo ______________ 
retorično vprašanje_______________ 
rimo_______________ 
okrasni pridevek________________________ 
inverzijo______________________ 
vzklik______________________ 
starinsko besedo____________________ 
pretiravanje_______________________ 
To nalogo fotografiraj in pošlji svoji učiteljici do petka, 3. 4. 

  Predviden čas: 90 minut. 
 

 Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje 
  Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v     
      DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.) 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje, nato prepiši 
spodnje besedilo v okvirčku.  

Pesem Vprašanje je impresionistična pesem. Pesnik v njej izpove svoje trenutno 
razpoloženje, opiše bežen trenutek svojega življenja; pesnik vtis iz narave povezuje s 
svojim razpoloženjem. 

  Predviden čas: 45 minut. 
 

 
Povratna informacija učiteljic 
Naloge so tako napisane, da jih lahko učenec/učenka rešuje sam. Ko poglavje rešiš, ga lahko 
samostojno pregledaš v spletnem delovnem zvezku, ki vsebuje tudi rešitve (https://folio.rokus-

klett.si/?credit=ODGKS9_2izd&pages=190-191). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
Nekatere naloge bo treba pretipkati ali pofotografirati in jih poslati svoji učiteljici – prav tako po  
e-pošti. 
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Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (1. skupina SLJ) – spela.cimerman@osmetlika.si 
NINA BRADICA (2. skupina SLJ) – markovic.nina@gmail.com 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) – petra.kostelec@gmail.com 
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