
8. RAZRED – SLOVENŠČINA, 11. 5.–15. 5.  
 
Dragi osmošolci, 
pozdravljeni v 7. tednu šolanja na daljavo! Nadaljevali bomo z obravnavo realizma, tokrat bomo 
spoznali ruskega realista. Zadnjo uro bomo namenili preverjanju in utrjevanju znanja. 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Realizem 
 
Potrebuješ: DZ (str. 190–194), zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

 Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat 
 

 

  Pred branjem zgodbe Starejši brat v DZ na str. 190  
      preberi besedilce o avtorju, Levu Nikolajeviču Tolstoju, in  
      podčrtaj njegova dela.  
      Nato preberi zgodbo (DZ, str. 191–192), razmisli o njej in  
      reši naloge v DZ (str. 192–193, naloge 2–8). 
                   

   Zapis v zvezek za književnost: naslov Lev Nikolajevič Tolstoj:  
       Starejši brat, nato prepiši besedilo v okvirčku in odgovori na  
       vprašanja.  

 

Besedilo Starejši brat je ČRTICA. To je kratko pripovedno delo, ki zgoščeno pripoveduje o 
enem dogodku, doživetju.  
 
1. Iz besedila izpiši, s katerimi besedami je Tolstoj opisal značaj obeh bratov. 
       - NIKOLAJ, mlajši brat: občutljiv, ___________________________________________ 
       - VOLODJA, starejši brat: ognjevit, __________________________________________ 
 
2. Misliš, da je bil Volodjev značaj res tako dober? 
 
3. Ali Tolstoj po tvojem mnenju brata idealizira (IDEALIZIRATI po SSKJ: delati, prikazovati kaj 
boljše in lepše, kot je)? Utemelji. 

 
Fotografiraj, kar si zapisal/-a v zvezek, in to pošlji svoji učiteljici slovenščine 
najkasneje do petka, 15. 5. 2020, na e-naslov.  

 
 

 Prebral boš še eno Tolstojevo zgodbo, in sicer Polom (DZ, str. 193). Nato reši naloge v  
    DZ (str. 194, naloge 10–14; pri 14. nalogi napiši, kaj si ti želiš od sošolcev, ko doživiš  
    neuspeh). 

 
         Predviden čas: 90 minut. 

 
 

 Realizem – preverjanje in utrjevanje znanja 
  Tokratno preverjanje in utrjevanje znanja vam bomo učiteljice poslale po e-pošti. Ker je v  
      spletni obliki, bomo tako tudi lahko spremljale vaše rezultate. 
      Pri reševanju si čim manj pomagaj z zvezkom in delovnim zvezkom. 

       
  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=ODGKS8_2izd&pages=192-193). 
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  NOVO! 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) – petra.kostelec@osmetlika.si  NOVO! 
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