
VSEBINA ur tekočega tedna 

pri SLO v 8. razredu 

(11. 5. in 13. 5. 2020, 4 ure)

Drage učenke, dragi učenci!

Še naprej bomo delali ob besedilih v delovnem zvezku in jih kombinirali

s krajšimi video ali avdio posnetki. V šolski zvezek zapisujte le bistvo,

ničesar vam ni treba prepisovati (čim manj tiskajte, svoje delo si

shranjujte v dokument za SLO kot slike ali Wordov dokument).

Sodelujemo na daljavo, tako da si pišemo ali se vidimo.



V tem tednu boste najprej opravili 17-minutno 

LITERARNO EKSKURZIJO, na kateri boste spoznali 

življenje in delo Kersnika 

https://www.youtube.com/watch?v=mPPA3R5AWBs

in Tavčarja 

https://www.youtube.com/watch?v=fJHhnIOZmZk.

Ob PPT boste ponovili, kaj ste si zapomnili o črticah Mačkova 

očeta in Tržačan.

Na koncu sklopa boste spoznali ruskega književnika TOLSTOJA in 

njegov način pisanja, ki ga lahko primerjamo z našimi pisatelji iz 

istega obdobja.

https://www.youtube.com/watch?v=mPPA3R5AWBs
https://www.youtube.com/watch?v=fJHhnIOZmZk


Glavni predstavniki: Janko Kersnik in Ivan Tavčar

Janko Kersnik,

Ivan Tavčar,

Anton Aškerc,

Fran Levstik,

Josip Jurčič,

Simon Jenko,

Simon Gregorčič.

Realizem na Slovenskem



V zgodbi Mačkova očeta je izpostavljena usoda dveh Mačkovih očetov, a
ker je njuna usoda podobna, ima bralec občutek, kot da gre za eno osebo.
Pripoved je vzeta iz Kersnikove zbirke z naslovom Kmetske slike.

Snov je vzeta iz domačega okolja. Kersnik je poznal kmečke ljudi iz svoje
bližine (prikazuje jih objektivno, s čustvenimi podtoni).

Janko Kersnik: Kmetske slike



Veš, kaj pomenijo naslednji pregovori? Poskusi jih razložiti.

• Ljubo doma, kdor ga ima.

Vsak, ki ima dom, je lahko srečen, saj je doma lepo.

• Podpore od otrok se nadejati, je naravno.

Naravno je, da pričakuješ, da ti bodo otroci pomagali, ko boš 
ostarel. 

• Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.

Če boš s starši grdo ravnal, bodo tvoji otroci s tabo ravnali še grše. 

Janko Kersnik: Mačkova očeta



Ivan Tavčar: Med gorami

Zbirka podob.

12 črtic: Moj sin, Holekova Nežika, Tržačan, Miha Kovarjev, 

Kobiljekar, Kako se mi ženimo, Kalan, Grogov Matijče, Posavčeva 

češnja, Šarevčeva sliva, Kočarjev gospod, Gričarjev Blaže.



Ivan Tavčar: Tržačan

• Poimenoval podoba ali slika, ker z nekaj ključnimi 

dogodki upodablja oz. slika življenje ključnih oseb.

• Kraj dogajanja: vaško okolje.

• Pripovedovalec: prvoosebni („Nekega dne sem prišel 

na Vrbarjev vrt, ʻgledat, kako umira Tržačanʼ.“)



V DZ/191-192 boste prebrali odlomek iz Tolstojeve trilogije 

Starejši brat ali poslušali zvočno besedilo 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB8&pages=108-109.

Rešite naloge v svojem DZ/192–193, nato preverite v priloženih

rešitvah.

Ko zaključiš s tem literarnim besedilom, izberi svoj način poustvarjanja.

V kratki zgodbi/ANEKDOTI pripoveduj o podobnem sporu med

vami in enim od sorodnikov ALI s tremi pridevniki opišite/označite

pozitivne oz. negativne lastnosti dveh svojih sorodnikov ALI

napiši razmišljanje LJUBEZEN MED NAJBLIŽJIMI JE VREDNA

VEČ KOT MATERIALNO BOGASTVO.

Pošlji mi ta sestavek, naslednji dan pa se loti še Gimnazijca.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB8&pages=108-109


V zadnji uri tega tedna boste spoznali še slovenskega pisatelja Igorja Karlovška in

odlomek iz njegovega romana GIMNAZIJEC. Snov je črpal iz stvarnega

življenja (poklicnega okolja). Za delo je leta 2005 prejel nagrado večernica.

Najprej preleti drsnice https://prezi.com/cjk1k5jlu1dw/igor-karlovsek-gimnazijec/ ,

nato preberi odlomek v DZ (207-210), odgovori na vprašanja oz. reši zastavljene

naloge. Svoje ugotovitve primerjaj z rešitvami. V zvezek ZAPIŠI, kaj si se

naučil/(a) iz odlomka.

https://prezi.com/cjk1k5jlu1dw/igor-karlovsek-gimnazijec/


CILJI, STANDARDI

Razvijanje zmožnosti doživljanja, razumevanja, vrednotenja književnega 

besedila, ustvarjalno pisanje.

Podrobnejše informacije in individualno sodelovanje poteka preko e-pošte in 

skupine v Messengerju.

Pripravili učiteljici: Vanja Benko in Mateja Čebulj

Kontaktiranje: vanja.benko@gmail.com, mateja.cuk88@gmail.com

mailto:vanja.benko@gmail.com
mailto:mateja.cuk88@gmail.com


REŠITVE (DZ/192-193)



Rešitve: (DZ/209, 210)


