
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 9. razred  

 6. teden  

(20. 4.–24. 4.) 

Draga devetošolka, dragi devetošolec,  

samo še en teden vas loči od prvomajskih počitnic. Jupijej!  V tem tednu imamo tri ure 

slovenščine, saj imate v ponedeljek naravoslovni dan. 

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi snovi ali reševanju vaj za 

slovenščino, mi lahko pišeš na el. naslov: 

katjekar@gmail.com  (8. b) 

tadejasola@gmail.com (8. a). 

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 

NARAVOSLOVNI DAN – Spomladansko čiščenje in delo na vrtu  
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Torek, 21. 4. 2020, in sreda, 22. 4. 2020 

Sonce nas bogato razveseljuje s svojimi toplimi sončnimi žarki. Mlade bukve so se 

začele odevati v sočne zelene liste, zrak brenči od žuželk, ki hitijo pozdravit nežne 

češnjeve cvetove … Ah, pomlad je res čudovita!  

Morda se čudite, zakaj smo tako »pesniško« razpoloženi. Eden od krivcev je tudi Ivan 

Cankar, mojster lirske proze, pisatelj, ki je znal z besedami pričarati razpoloženje. Tudi 

vi ste našli lepoto njegovih besed in začeli spoznavati tega umetnika. Besedilo, s katerim 

smo to začeli, so bili  Bobi. Prebrali smo še črtici Skodelica kave in Na peči. Mojstrsko 

je svoje otroštvo, mladost  “narisal” Cankar v zbirki črtic Moje življenje. Spomnimo še, 

da velja Cankar za našega največjega dramatika. Njegova dramska dela pa boste 

spoznali v srednji šoli. V osnovni šoli pa ga spoznamo kot pisatelja. Od Cankarja pa k 

naslednjim umetnikom moderne. 

Nadaljujemo s poezijo v moderni. V naslednjih dveh učnih urah bomo spoznali drugega 

predstavnika moderne, to je Oton Župančič. Kdo ne pozna njegovega Cicibana in Sto 

ugank. Natančneje bomo spoznali eno njegovo pesem ter njegovo življenje in delo. 

 

1. V zvezek si napiši naslov: OTON ŽUPANČIČ: ŽEBLJARSKA 

 

2. Pri svojem delu boš uporabljal računalnik. Najprej na spodnji povezavi na str. 421 

reši naloge in preberi, kako je nastala ta pesem. Razmisli, o čem bo verjetno 

“govorila”.  

                                            https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index.html 

 

3. Nato na spodnji povezavi poslušaj Župančičevo pesem Žebljarska v izvedbi 

Primorskega akademskega pevskega zbora Vinka Vodopivca. 

 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=fWs9USwNUyo 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=fWs9USwNUyo


4. Izvedel si, da je pesem Žebljarska izšla v Župančičevi zbirki V zarje Vidove, leta 

1920. Pesnik je povedal, da je videl življenje žebljarjev v Kamni Gorici, ki so delali, 

zunaj pa so cvetele zlatice. To nasprotje ga je tako prizadelo, doživetje je nosil v 

sebi in nastala je pesem. 

Sedaj pa reši naloge, ki se nanašajo na analizo pesmi. Na spodnji povezavi reši 

naloge na straneh: 422, 423, 424, 427, 428 (samo 7. naloga). 

                                    https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index1.html 

 

5. Sledi zapis o pesmi Žebljarska. S spodnje povezave na str. 426 prepiši 

POVZETEK (v okvirčku na levi strani) o pesmi v zvezek (naslov v zvezku že imaš). 

                                      https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index5.html 

 

6. Na spodnji povezavi si preberi še podatke o Otonu Župančiču in reši naloge na 

str. 425 in 426. 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index4.html 

 

7. Sledi še zapis v zvezek o drugem pomembnem avtorju moderne. Prepiši podatke 

s priloge (na spletni strani naše šole). 

NE POZABI: začetnika moderne sta Ivan Cankar in Oton Župančič. Literarno 

obdobje moderne se začne z izidoma njunih prvih pesniških zbirk: 

Oton Župančič: Čaša opojnosti  in Ivan Cankar: Erotika. 
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Četrtek, 23. 4. 2020, in ponedeljek, 4. 5. 2020 

1. V naslednji dveh šolskih urah bomo spoznali še tretjega predstavnika moderne. 

To je Dragotin Kette.  

Dragotin Kette je bil izjemen pesnik, toda napisal je tudi nekaj čudovitih besedil 

za otroke. Se še spomniš njegove pravljice Šivilja in škarjice. 

Kette je nekatere najlepše ljubezenske pesmi napisal za svojo ljubljeno Angelo 

Smola. Med njimi je tudi pesem Na trgu. Prisluhni ji v glasbeni izvedbi skupine 

Aufbiks.  

                                       https://www.youtube.com/watch?v=XVe7nIhsC3w 

 

2. Na spodnji povezavi si boš prebral o njegovem življenju. 

V zvezek napiši naslov: Dragotin Kette: Aj, ta lepa krčmarica. 

Pesem preberi v berilu ali na Rokusovi povezavi. Nato reši naloge na učnem 

listu (priloga na spletni strani naše šole). Učnega lista ne vrneš. 

Če tiskalnika nimaš, vprašanja ustrezno oštevilči in odgovarjaj v zvezek samo v 

lepih in celih povedih. 

                               https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29413#section-4 

(powerpoint Dragotin Kette najdeš takoj pod: Navodilo za torek, 14. 4. 2020) 

(preberi powerpoint do pesmi Aj, ta lepa krčmarica, nato zapri povezavo in vzemi v roke 

zvezek, berilo in učni list, priloga) 

 

3. Sledi še zapis v zvezek o tretjem pomembnem avtorju moderne. V prilogi (na spletni 

strani naše šole) imaš miselni vzorec, dopolni ga z ustreznimi podatki o Ketteju in ga 

prilepi, prepiši v zvezek. Podatke o avtorju najdeš na zgornji povezavi (powerpoint o 

Ketteju, ki si ga že prebral), v berilu ali na spletu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVe7nIhsC3w
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29413#section-4


                           Tako, zdaj pa brž na zaslužene počitnice!!! 

 

 

 

 

 

V prostem času vzemi v roke knjigo po svoji izbiri, prav tako ne pozabi 

na bralno značko. Ko prebereš knjigo za bralno značko, mi na moj e-

naslov napiši avtorja in naslov knjige. 

Želim ti lepe in brezskrbne počitnice. Bodi dobro in ostani zdrav/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 


