
8. RAZRED – SLOVENŠČINA, 25. 5.–29. 5.  
 
Dragi osmošolci, 
pozdravljeni v 9. tednu šolanja na daljavo! Ta teden bomo zapluli v svet ekspresionistične in 
sodobne književnosti. 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Ekspresionizem; Sodobna 
književnost 
Potrebuješ: DZ (str. 195–199), zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

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

 Srečko Kosovel: Starka za vasjo 
   Odpri DZ na strani 196 in preberi pesem Starka za vasjo. Razmisli o njej in reši naloge na 
strani 197 in 198.  
   Zapis v zvezek za književnost: naslov Srečko Kosovel: Starka za vasjo, nato prepiši 
besedilo v okvirčku. 

 

Pesem Starka za vasjo je socialna pesem. Socialne pesmi prikazujejo finančno in splošno 
stisko ljudi ter s tem opozarjajo na to, da se mora v družbi nekaj spremeniti.  
 
Analiza pesmi (dopolni, kar manjka!) 
– tema: socialna (opis bede v kraški vasici, kjer otroci sanjajo o krompirčku) 
– število kitic/verzov: ____ /____ 
– pesniška sredstva s primeri: 
okrasni pridevek _______________  
poosebitev ________________ 
rima _______________ 
vzklik ________________ 
– sporočilo pesmi: Na svetu je preveč lačnih ust. To ni prav. 

 
 

 
Svoj zapis v zvezku fotografiraj in ga pošlji svoji učiteljici slovenščine najkasneje do 
petka, 29. 5. 2020, na e-naslov.  

 
 

         Predviden čas: 45 minut. 
 
 

 Sodobna slovenska književnost  
   Zapis v zvezek za književnost: naslov Sodobna slovenska književnost, nato prepiši 
besedilo v okvirčku. 
 

• sodobno slovensko književnost ustvarjajo besedni umetniki, ki ustvarjajo ali so ustvarjali v 
naši dobi 

• od leta 1950 dalje 



• obdobje raznovrstne književnosti, ki se razvija še danes 
• tema: predvsem problematika današnjega (sodobnega) časa 
• nove vsebine in oblike 
• predstavniki: Ivan Minatti, Lojze Krakar, Ciril Zlobec, Tone Pavček, Janez Menart, Kajetan 

Kovič, Dane Zajc, Gregor Strniša, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Ervin Fritz, Tone 
Partljič, Nejka Omahen, Barbara Gregorič Gorenc, Bina Štampe Žmavc, Desa Muck  ...  

       
 

 Niko Grafenauer: Življenje 
   Pesem boš prebral in spoznal v i-učbeniku Slovenščina 8 na tej povezavi:  
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2360/index.html. Rešuj naloge do strani 409. 

 
   Zapis v zvezek za jezik: naslov Niko Grafenauer: Življenje, nato prepiši spodnje besedilo.  
 
Pesem ŽIVLJENJE je dejansko ena sama poosebitev. V vsaki kitici je predstavljen drugačen 
pogled na življenje. Gre za miselno pesem, saj nam razkriva avtorjev notranji svet, njegovo 
refleksijo (odsev) duhovnega življenja.  

 
  Predviden čas: 90 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=ODGKS8_2izd&pages=90-91). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

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