
9. RAZRED – SLOVENŠČINA, 14. 4.–17. 4.  
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Moderna 
 
Potrebuješ: DZ, str. 204–206, zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

 Ivan Cankar: SKODELICA KAVE 
  Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med  
      najbolj znanimi so Desetica, Mater je zatajil, Sveto obhajilo in Skodelica kave in zbirke  
      črtic Moje življenje. Vem je skupno, da je mati v njih prikazana kot svetnica, on ob njej pa  
      kot največji grešnik. 
 

      Preberi odlomek iz črtice, razmisli o njem in reši naloge v DZ (str. 204–206, naloge 1.–8.) 
 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Ivan Cankar: SKODELICA KAVE, nato prepiši spodnji 
miselni vzorec.  

 
 

          Malo za šalo, malo zares 
         Oglej si videoposnetek, v katerem Jurij Zrnec in Lado Bizovičar ob napevih britanske  
         skupine Queen predstavita svoj skeč na tematiko Skodelice kave:  
                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=kae61X9iAME 
 
           Predviden čas: 45 minut. 

 
 

 Simbol in simbolika pri delih Ivana Cankarja 
  V književnosti moderne so se pesniki in pisatelji v svojih delih velikokrat izražali s pomočjo 
simbolov. 
Katere simbole poznamo v vsakdanjem življenju?  
Zagotovo poznaš, kaj pomenijo srce, oljčna vejica, bela golobica … pa tudi H2O, 
prometni znaki … vse to so simboli, ki presegajo svoj osnovni pomen. 
Danes se bomo naučili, kako je s simboli v književnosti in katere od njih lahko prepoznamo v 
Cankarjevih osnovnošolskih besedilih, ki ste ju obravnavali. 
 

         Zapis v zvezek za književnost: naslov Simbol in simbolika pri delih Ivana Cankarja 
      Prepiši spodnje besedilo.   

 
Simbol ima poleg svojega osnovnega pomena še drugačen, višji pomen. Lahko je 
beseda, slika, znak …, ki se večkrat ponavlja in zaznamuje kak določen pojav.  
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             Npr. pri Cankarju klanec pomeni revščino. 
             Književnost, bogata s simboli, je velikokrat težko razumljiva. 

 
      Katere simbole lahko najdemo pri Cankarju? 

• kava – simbol bogastva (Skodelica kave) 
• hoja Cankarjeve mame po lestvi navzgor in navzdol – simbol njenega razpoloženja 

(Skodelica kave) 
• bob (krof) – simbol bogastva (Bobi) 
• narava, okolica, vrt – simbol Petrovega razpoloženja (Bobi) 

 
  Predviden čas: 45 minut. 

           

 Slovenski avtorji moderne 
  Zadnja ura slovenščine v tem tednu  
      pa bo posvečena vsem štirim  
      avtorjem moderne, katerih dela smo obravnavali zadnje tri tedne. 
 

         Zapis v zvezek za književnost: naslov Slovenski avtorji moderne 
 

      Nariši dovolj veliko preglednico, v katero vpiši osnovne podatke o Dragotinu Ketteju,  
      Josipu Murnu Aleksandrovem, Otonu Župančiču in Ivanu Cankarju. Pomagaj si z DZ in  
      Wikipedijo. 
 

 Podatki o rojstvu 
(čas, kraj) 

Šolanje 
in poklic 

Zanimivosti Naslovi 
znanih 

književnih del 

Podatki o smrti 
(čas, kraj) 

Dragotin Kette      
Josip Murn 

Aleksandrov 
     

Oton Župančič      
Ivan Cankar      

 
 

      Tvoja naloga tega tedna je, da izpolnjeno preglednico fotografiraš in pošlješ svoji 
učiteljici po e-pošti – do 20. 4. 

 
  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=ODGKS9_2izd&pages=190-191). 
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) – markovic.nina@gmail.com 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) – petra.kostelec@gmail.com 
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