
                    9. RAZRED – SLOVENŠČINA, 18. 5.–22. 5.  
 
Dragi devetošolci, 
pozdravljeni v 8. in hkrati vašem zadnjem tednu šolanja na daljavo! 
Prihodnji teden se spet srečamo v šoli. 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Socialni realizem 
 
Potrebuješ: DZ, str. 215–224, zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

 Obdobje socialnega realizma 
  S pomočjo spleta spoznaj, kaj pomeni izraz socialen: 
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/socialni-
realizem/socialni-realizem/znacilnosti-smeri/uvod-132/ 
 

Nato v DZ na str. 215 preberi besedilo o socialnem realizmu. 
 

  Zapis v zvezek za književnost: naslov Socialni realizem. Prepiši besedilo iz modrega 

okvirčka. 
 

* Socialni realizem je književno obdobje med obema vojnama (1930—1941). Imenujemo ga 
tudi novi realizem.  

* Avtorji pripovedujejo o resničnih družbenih in političnih razmerah, kritizirajo obstoječo 
družbo in si želijo, da bi bila pravična. 

* Glavna književna oseba je mali človek, največkrat kmet; navadno gre za spor med dninarji in 
gruntarji.  

* Tematika je v glavnem socialna ali narodna. 
* Prevladuje proza. 
* Predstavniki: Prežihov Voranc, France Bevk, Miško Kranjec, Ciril Kosmač, Anton Ingolič 

 

 

 Prežihov Voranc: DOBERDOB 
  Koroškega pisatelja Prežihovega Voranca in njegove Solzice si že  
      spoznal v 7. razredu. Tokrat boš prebral odlomek vojnega romana  
      Doberdob. Pred tem si pa na str. 215 v DZ preberi besedilo na modri  
      podlagi, ki govori o življenju in delu Prežihovega Voranca. 
 

      Nato na str. 216 (naloga 1) preberi besedilo, v katerem boš izvedel, o čem roman in   
      predzgodba odlomka govorita. Tako boš lažje razumel odlomek. 
 

      Nadaljuj z branjem odlomka iz romana, razmisli o njem in reši naloge v DZ (str. 218–219,  
      naloge 2–10; pri 7. nalogi napiši le svoje mnenje). 
 

         Predviden čas: 90 minut. 
 
 

 France Bevk: Kaplan Martin Čedermac 
  Na str. 219 v DZ preberi besedilo o pisatelju.  
      Na str. 220 (naloga 1) boš najprej spoznal, kdo je bil kaplan Martin Čedermac in na  
      kakšno težavo je naletel. Nato preberi odlomek, razmisli o njem in reši naloge v DZ (str.  
      222–223, naloge 2–10). 

A si vedel, da je  
     17. september – dan rojstva 

in smrti Franceta Bevka – dan 
zlatih knjig, ko se uradno začenja   
        branje za bralno značko? 

 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/socialni-realizem/socialni-realizem/znacilnosti-smeri/uvod-132/
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/socialni-realizem/socialni-realizem/znacilnosti-smeri/uvod-132/


 
Tvoja naloga tega tedna je, da fotografiraš zapis v zvezek – razmišljanji poročnika in 
Čedermaca (8. naloga v DZ, str. 223) – in to do petka, 22. 5., pošlješ svoji učiteljici po e-
pošti. 

  
   V DZ (str. 223–224) preberi tudi, kdo so zamejski Slovenci in kdo slovenski izseljenci. 
 
  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=ODGKS9_2izd&pages=218-219). 
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 NOV e-naslov 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) – petra.kostelec@osmetlika.si  NOV e-naslov 
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