
Pozdravljeni, devetošolci,  

Pa smo zakorakali v 4. teden dela na daljavo. Najprej vas moram pohvaliti, saj vidim, da ste pri 

delu resni in odgovorni. Sodeč po odlično opravljeni domači nalogi, snov tudi razumete. Kako 

dobro so naloge opravljene, natančno pregledam in vaš trud bom upoštevala pri zaključni 

oceni. Zato se le potrudite, da boste naloge opravili pravočasno in po svojih najboljših močeh. 

Zaključili smo z obravnavo lit. obdobja moderna, spoznali glavne ustvarjalce (Cankar, Murn, 

Župančič, Kette), v tem tednu pa boste spoznali še Zofko Kveder in Frana Milčinskega, za katera 

pravimo, da sta sopotnika moderne. 

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

 

 

PON, 6. 4. 2020    Zofka Kveder: Potovalci (branje) 

Ali radi živite v Sloveniji? Bi se raje preselili kam drugam? Zakaj?  

Tema današnje ure bo izseljenstvo. Malo v razmislek … s to temo ste se že srečali. V kateri  

pesmi? Kdo je avtor?   

V delu Potovalci avtorice Zofke Kveder preverimo, kakšna je bila usoda ljudi, ki so se odločili 

zapustiti  

Evropo. 

Preberite črtico v berilu. Vsaj dvakrat.  

 

 

 

  

       TOR, 7. 4. 2020    Zofka Kveder: Potovalci (analiza) 

Včeraj ste prebrali črtico Potovalci, danes pa boste odgovorili na nekaj vprašanj. 

Zapis v zvezke: 

Zofka Kveder: Potovalci 

Glavna tema: izseljenstvo 

Kraj dogajanja: Hamburg, NE 

Za kakšna vprašanja se je najbolj zanimala Zofka Kveder? Ženska in socialna vprašanja 

Dela Zofke Kveder: roman Njeno življenje, zbirka črtic Misterij žene, drama Amerikanci  

(odgovore najdeš v berilu). 

VSEBINSKA ANALIZA: 

1. V katerem pristaniškem mestu se zbirajo izseljenci? 

V Hamburgu. 

2. Katera barva prevladuje? Črna. 

Kakšen je njen učinek? Prikazuje revščino, bedo, umazanijo … 



3. Kakšen je dan, ki si ga je izbrala pisateljica za opis izseljenske bede? V Hamburgu je 

danes deževno, megleno … 

4. V izseljenski koloniji vrvi na tisoče ljudi. Njihovi cilji in življenjska pot so: 

a) optimistični, saj jih čaka svetla prihodnost. 

b) negotovi, mogoče jih čaka še večja revščina, kot so jo ravnokar zapustili. 

c) jasno začrtani; zadovoljni so, ker so zapustili dom. 

5. Po zdravniškem pregledu jih vkrcajo na parnik, ki jih popelje v Ameriko. 

6. Država, kamor potujejo, ni nikjer neposredno omenjena. Kako si ugotovil/-a, kam gredo? 

»čez morje« – čez lužo –  je izraz za Ameriko; omenjena so »amerikanska mesta«. 

7. Iz katerih držav vse so prišli izseljenci? 

Iz Rusije, Galicije, z Ogrskega, s Krasa, z Alp, od J in S, Židje, Poljaki. 

8. In kako je s Slovenci – glede na to, da jih Kvedrova nikjer ne omenja? 

Predvidevamo, da se selijo tudi Slovenci (»… s Krasa in iz Alp …«) 

9. Tretjeosebnega pripovedovalca pisateljica zamenja s _____________________, kot da 

svoje ogorčenost ni mogla več zadržati v sebi.  

Izpiši poved, ki to potrjuje. 

Pripovedovalka nagovarja v 2. osebi (Ne moreš se braniti. Zašel si v žrelo ogromne, nenasitne 

zveri, ne veš in ne slutiš, kaj se godi s teboj.) Zdi se, da nagovarja posameznike v množici ljudi, 

ki pripravljajo na odhod. S tem je poudarila tudi čustveno napetost. Bralec se lahko tako še 

bolj vživi v situacijo. Lahko se čuti tudi sam nagovorjen – kako bi torej bilo meni kot bralcu, če 

bi se znašel v podobnem položaju. 

 

10. Črtica je ljubezenska, domovinska, socialna. Ustrezni odgovor podčrtaj in pojasni, zakaj 

tako misliš. 

Socialna – prikazano je težko življenje ljudi. 

 

11. V besedilu poišči: 

okrasni pridevek 

bahata palača, umazano jezero … 

primero 

Kakor božje oko, tako modro in karsno je to jezero ob lepih dnevih; bogate palače naokrog 

kakor bleščeči biseri 

poosebitev 

megla se obeša, strehe se dvigajo … 

zaznamovan besedni red 

Iz krajev so prišli … 



      SRE, 8. 4. 2020      Fran Milčinski – Kravji Zvonec (branje)      

Darila … Ob katerih priložnostih jih dobite? Darilo raje prejmete, ali ga raje podarite? Česa si 

želite? 

To  uro boste prebrali črtico Kravji zvonec avtorja Frana Milčinskega. Najdete jo v berilu. Pa 

prijetno branje želim!  

 

 

      ČET, 9. 4. 2020        Fran Milčinski – Kravji Zvonec (analiza) 

Sedaj boste odgovorili na nekaj vprašanj, da preverite, kako dobro ste prebrali delo Kravji 

zvonec. 

FRAN MILČINSKI: KRAVJI ZVONEC 

 

HUMORESKA – kratka, vedra zgodba, ki je prežeta s humorjem. V njej pisatelj smeši zunanjo 

podobo, značaje in dejanja glavnih oseb. 

 

VSEBINSKA ANLIZA 

- S kakšno željo je 6-letni Lev presenetil svojega očeta (Milčinskega)?   

Za Miklavža si je zaželel kravji zvonec. 

- Kaj vse je oče ukrenil, da bi odvrnil sina od želenega darila?  

Prepričeval ga je, da je tak zvonec brez vsake vrednosti. 

- Zakaj sta se zaskrbljena starša s pogovorom o idealih pomirila?   

Mislila sta, da bo Lev do Miklavža pozabil na svojo željo, da si bo zaželel kaj drugega. 

- Kdo je bil najbolj srečen, ko je dobil darilo in kaj je počel?   

Lev, zvonil je in sreča mu je sijala iz obraza. 

- Kaj se je zgodilo 5. dne?   

Zvonec je šel nenadoma med staro šaro. 

- S kakšnim spoznanjem o usodi človekovih idealov pisatelj poveže ta dogodek?   

Ko ga enkrat imaš, ga odvržeš. 

 

 

 

     PET, 10. 4. 2020      Utrjevanje znanja 
Današnja ura je namenjena utrjevanju znanja. Ponovite pesem Soči, značilnosti obdobij, 

avtorje, ki so ustvarjali v posameznem obdobju in njihova dela. 

 

Upam, da vam poleg dela za šolo ostane tudi kaj časa za hobije. 

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


