Pouk slovenščine na daljavo: 6. 4. – 10. 4. 2020 za slo5/9
1. Dokončaj delo 3. tedna.
2. Preberi besedilo Ivana Cankarja z naslovom Na peči in
odgovori na vprašanja v poglavju Dejavnosti po branju.
Navodila pripravila: Klavdija Bračun Volčanšek

Pouk slovenščine na daljavo: 6. 4. – 10. 4. 2020 za slo1/9 in
slo4/9
DZ1/3.NUB: Halo, halo! – stran 30 – do naloge 3, preleti tudi
ostale naloge in jih poizkusi rešiti; ena ura;
Glasovi slovenskega knjižnega jezika – stran 35 do 47; 3
ure; svoje znanje o glasovih preveri v pesmi Soči.

Navodila pripravila: Irena H. Simončič

Pouk slovenščine na daljavo: 6. 4.–10. 4. 2020 za 9. R/SLJ 2 in SLJ 3
PONEDELJEK, 1. ura
In zopet je nov teden pred nami.
Kako je šlo s priredji?? Preglej si rešitve delovnega lista in videl boš, koliko si
rešil prav. REŠITVE – PRIREDJA
Kako pa je bilo v petek z učnim listom MODERNA? Upam, da si ga res dobro
prebral, saj boš danes nadaljeval z enim najpomembnejšim modernistov pri nas.
V moderni so bili najbolj pomembni štirje predstavniki, zato jim tudi radi rečemo
štiriperesna deteljica. To so: Ivan Cankar, Dragotin Kette, Oton Župančič in Josip
Murn Aleksandrov.

V drugem tednu učenja na daljavo si že prebral tri njegova dela, danes boš še
malo bolj spoznal njegovo življenje in delo. V literarno mapo si napiši miselni
vzorec, kamor boš vpisal pomembne podatke (rojstvo, otroštvo, šolanje,
službovanje, zanimivosti, dela in smrt) o IVANU CANKARJU.
Lahko vstopiš v njegovo rojstno hišo z zanimivim posnetkom na spodnji
povezavi, ki vsebuje veliko podatkov.
https://www.youtube.com/watch?v=R6ThFO4sEOY
Lahko pa si pomagaš s svojim berilom, kjer imaš na strani 120 in 124 tudi veliko
napisanega o njem.

TOREK in SREDA, 2. in 3. ura
Verjetno si včeraj ugotovil, da je bil Cankar pravi mojster v pisanju črtic. Med
njegovimi najbolj znanimi so: Skodelica kave, Greh, Njena podoba … in črtica
Bobi, ki si jo tudi ti že prebral. Bobi so krofi in črtica govori o krivici, ki se je
zgodila revnemu otroku.
Črtico je pri nas uvedel Ivan Cankar, saj je ustrezala impresionističnemu –
trenutnemu nizanju vtisov in simbolizmu; imenoval jo je tudi vinjeta. V svojih
črticah je prikazal odnos do matere in doživljaje iz otroštva in mladosti. V zbirki
avtobiografskih črtic Moje življenje je Cankar nanizal drobne dogodke in notranje
doživljanje od svojega najzgodnejšega otroštva do odhoda v srednjo šolo v
Ljubljani. Snov je torej AVTOBIOGRAFSKA – zajema spominske drobce iz
avtorjevega lastnega življenja, njegova resnična doživetja in izkušnje.
Če ponoviva črtico - ČRTICA je najkrajša zvrst pripovedne proze, po navadi
osebno obarvana. Omejena je na en sam (majhen) dogodek, poudarja pa čustva
in razpoloženje, ki se vzbudijo ob tem dogodku, spomine ...
In danes boš tudi ti napisal svojo črtico.
Na spodnji povezavi
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index8.html
reši nalogo 10. Svojo črtico mi lahko pošlješ na moj elektronski naslov. »Poigraj«
se še z nalogo 11 in ugotovil boš, da je Cankar pisal poezijo, prozo in dramatiko.

Tako, sledijo prazniki. Krofov verjetno ne boš jedel … Ti pa želim vse lepo (tebi in
tvoji družini) ob velikonočnih jedeh in praznikih, ki so pred tabo.

Učiteljica Sonja Bračun Gorišek

