
Pozdravljeni, devetošolci,  

še zadnji teden dela na daljavo je pred nami in posvetili ga bomo književnosti ter tako zaključili 

z obravnavo letošnje snovi. Ko se vrnete v šolo, prinesite s seboj zvezek za jezik in DZ, da 

začnemo z utrjevanjem snovi. 

 

Še vedno morajo biti moji zeleni zapisi v vaših zvezkih. 

 

TOR, 19. 5. 2020    Književnost NOB; Karel Destovnik – Kajuh: Jesenska 

Najprej zapišite nekaj o literarnem obdobju: 

KNJIŽEVNOST NOB 

1. Čas: 1940-1945 

2. Pomen: propaganda, vzpodbuda za boj proti okupatorju, za obrambo domovine, vere. Po 

vsebini in obliki so pesmi najbližje socialnemu realizmu. 

Teksti so izhajali predvsem v glasilih OF, ki so jih tiskali v ilegalnih ljubljanskih tiskarnah ali 

na partizanskem ozemlju; med temi glasili je bil najpomembnejši Slovenski poročevalec. 

3. Značilnosti: preprosta, razumljiva literatura – važnejša vsebina od oblike. Pojavi se ljudsko 

ustvarjanje. Največ pišejo pesmi, dramatike je malo – skeči, enodejanke. Proze skoraj ni.  

4. Predstavniki:  

Matej Bor – pesniška zbirka Previharimo viharje, Raztrganci – edina večdejanka in 

najpomembnejše delo partizanske dramatike, 

Karel Destovnik - Kajuh – zbirka Pesmi; poznani pesmi sta Bosa pojdiva, dekle, obsorej in 

tudi Samo en cevt, en češnjev cvet, 

drugi avtorji, ki so pisali predvsem pesmi: 

Ivan Minatti, Oton Župančič, France Balantič, Mile Klopčič, Edvard Kocbek. 

 

V berilu preberite pesem Jesenska, avtorja Karla Destovnika – Kajuha in odgovorite na 

vprašanja. 

Zapis v zvezke: 

Karel Destovnik – Kajuh: Jesenska 

Kdo so pesnikovi tovariši?   

Česa naj bi se spomnili?   

Kdaj se ta pesem odvija?  

Kateri okrasni pridevnik se skriva v prvi kitici, ki določa časovnost dogajanja?  

Kateri prislov se skriva v drugi kitici, ki določa časovnost dogajanja?   

 

 

SRE, 20. 5. 2020     Sodobna slovenska književnost 

In še zadnje literarno obdobje, ki traja še danes … 

Sodobna slovenska književnost se je začela razvijati po letu 1950, ko so minili povojni vplivi. 

To je književnost, ki se razvija še v današnjem času. Obseg časa je raztegljiv. Ukvarja se s 



problematiko današnjega (sodobnega) časa in z njo povezuje teme, motive in ideje. Ne 

ponavlja vsebin, značilnih za starejše smeri. 

Nekateri posegajo po starih oblikah, vendar večinoma nastajajo nove.  

Pojavljajo se različne smeri, vendar je delitev avtorjev po smereh težavna, ker se smeri hitro 

menjajo in prehajajo druga v drugo: socialni realizem, ekspresionizem, simbolizem, 

obnovljena nova romantika, eksistencializem, modernizem … 

Nekaj avtorjev tega obdobja: 

Matej Bor, Edvard Kocbek, 

Ivan Minatti, Ciril Zlobec, Tone Pavček, Janez Menart, Kajetan Kovič, Dane Zajc, 

Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tomaž Šalamun, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan … 

 

 

ČET, 21. 5. 2020     Boris A. Novak: Narcis in Eho 

Se spomnite kakšnega nesrečnega ljubezenskega para v literaturi?  

 

Ali veste, kaj pomeni, če nekomu rečemo, da je narcis? 

 

Obstaja nekaj različic grškega mita o prelepem mladeniču Narcisu. Ena od njih pripoveduje o 

ljubezni nimfe, ki ga je molče občudovala, vendar ji Narcis ni vračal ljubezni. Bogovi so mu dali 

ljubezenski napoj, da bi se zaljubil v prvo podobo, ki jo bo zagledal. Mislili so pač, da bo v gozdu 

srečal nimfo. Vendar je Narcis pred tem v studencu zagledal lastno podobo in se zaljubil sam 

vase. Zato so ga bogovi spremenili v narciso, ki raste v bližini vode. Nimfa se je od koprnenja 

spremenila v odmev; zato so jo poimenovali Eho. 

 

V berilu preberite zanimiv sonet z odmevom, za dokončanje katerega je Boris A. Novak 

potreboval celih 10 let. 

 

Sonet z odmevom je vrsta soneta, ko odmev rima samo rimo; beseda, ki odmeva, rimo 

poudarja ali izraža nek nov pomen. 

Cela pesem je torej dialog – sam sonet govori Narcis, z odmevom pa mu odgovarja Eho. Lahko 

gre celo za dve samostojni pesmi. 

 

Ponovite še značilnosti soneta (verz, kitica, rima …) 

Sedaj pa samo še preberite pesem Gregorja Strniše z naslovom Orion. Vam je pesem kaj 

znana? 

 

 

 

PET, 22. 5. 2020     Lojze Kovačič: Opis neke slike 

Današnja ura naj bo namenjena branju še enega dela, ki ga je napisal avtor, ki sodi v obdobje 

sodobne slovenske književnosti, in sicer Lojze Kovačič: Opis neke slike. 



Ko končate z branjem, odgovorite na vprašanja v berilu Raziskujemo besedilo (zadnje 

vprašanje lahko izpustite). 

 

 

Lepo se imejte! 

Mojca Lampret 


