
9. RAZRED – SLOVENŠČINA (11. 5.–15. 5. 2020) 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Ekspresionizem     
 
Potrebuješ: DZ, str. 211–214, zvezek za književnost  
 
Vsebi 

 Ekspresionizem 
  V zvezek za književnost si zapiši naslov Ekspresionizem.  
 Prepiši PPT-predstavitev. 
  Predviden čas: 45 minut. 

 
 

 Življenje in delo Srečka Kosovela 
  Na spletu ali v drugih virih najdi podatke o življenju in delu Srečka Kosovela. V obliki 
miselnega vzorca v zvezek za književnost zapiši nekaj pomembnejših podatkov o njem. 
Lahko si pomagaš s poslušanjem besedila na http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-
triletne-sole/3-letnik-3letni/3-letnik-3letni/slovenska-knjizevnost-v-casu/srecko-kosovel-ekstaza-
smrti/predstavniki-2/. 

 Miselni vzorec poslikaj ali pretipkaj in ga pošlji svoji učiteljici slovenščine na njeno e-
pošto do četrtka, 14. maja 2020. Pozor – učiteljici Nina in Petra imata nove e-naslove. 
  Predviden čas: 45 minut. 
 
 

 Srečko Kosovel: Jutro na Krasu, Rdeča raketa 
   Odpri DZ na strani 211 in si še enkrat preberi besedili pri knjižnih moljih. 
  Preberi Kosovelovo pesem Jutro na Krasu in reši naloge na strani 212. Potem preberi 
še pesem Rdeča raketa in reši naloge, ki se navezujejo na omenjeno pesem.  
 
Sledi spet besedilo v modrem razdelku. Z barvnim pisalom si v njem pobarvaj/podčrtaj 
naslednje: O svobodnem verzu govorimo, kadar se verzi v pesmi razlikujejo v številu 
zlogov in ne sledijo pravilom določenega metričnega vzorca. 

 
  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=ODGKS6_2izd&pages=211-214). 
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. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (1. skupina SLJ) – spela.cimerman@osmetlika.si 
NINA BRADICA (2. skupina SLJ) – NOV E-NASLOV!  nina.bradica@osmetlika.si 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) –  NOV E-NASLOV! petra.kostelec@osmetlika.si 
URŠKA DRAGOVAN (učiteljica DSP) – urska.nemanic@gmail.com 
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