
DELO NA DALJAVO PRI SLOVENŠČINI V 9. A (2. SKUPINA – RUSTJA) 

V TEDNU OD 20. 4. 2020 DO 24. 4. 2020 

 

V 5. tednu šole na daljavo si spoznal Kosovelovo pesem Rdeča raketa. V 6. tednu pa boš 

spoznal pesem Jutro na Krasu, življenje in delo Srečka Kosovela ter obdobje, v katerem je 

ustvarjal.  

 

1. šolska ura: 

 

1. Preberi Kosovelovo pesem Jutro na Krasu v delovnem zvezku na strani 212. 

 

2. Skušaj ugotoviti, katera čustva so pesnika prevevala ob pisanju pesmi. 

 

3. Pesem ponovno preberi. 

 

4. V delovnem zvezku na strani 212 reši naloge 2, 3, 4 in 5. 

 

2. šolska ura: 

 

1. Ponovno preberi Kosovelovo pesem Jutro na Krasu v delovnem zvezku na strani 212. 

 

2. Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore zapisuj v mapo pod umetnostna besedila 

(UB). Vprašanj ne prepisuj, ampak napiši odgovore v celih povedih. Najprej seveda 

oblikuj naslov z imenom in priimkom avtorja in naslovom pesmi. 

a) Koliko kitic in koliko verzov ima pesem? 

b) Kosovel v pesmi uporablja različna pesniška sredstva. Posebej zanimivi sta dve 

metafori: 

– in se morje zdrave sile v mlado dušo mi razlije, 

– pod silo mlade duše bi se zemlja premaknila k soncu. 

Prepiši ju v mapo in zraven napiši, kako ju razumeš. 

c) Kosovel v pesmi uporabi tudi primero. Izpiši jo in jo razloži. 

č) Katera pesniška sredstva še zaslediš v pesmi? Izpiši jih in jih poimenuj. 

 

3. Odgovore na vprašanja oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. Predlagam, da 

nalogo oddaš takoj, ko jo opraviš, najkasneje pa do petka, 24. 4. 2020, do 17 h. 

 

3. šolska ura: 

 

1. Prav je, da Srečka Kosovela, pesnika Krasa, podrobno poznaš. Oglej si predstavitev 

pesnika in obdobja,v katerem je ustvarjal na povezavi 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2405/index5.html (ali: i-učbeniki, slovenščina 9, stran 485, 

leva stran).  

Predstavitev si v celoti prepiši v mapo pod umetnostna besedila (UB). 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2405/index5.html


4. šolska ura: 

 

1. Prejšnjo uro si spoznal, da je bil Srečko Kosovel predstavnik konstruktivizma na 

Slovenskem, to je umetnostne in arhitekturne smeri, ki je okoli leta 1914 nastala pod 

vplivi tehnološkega razvoja. Na Slovenskem se je konstruktivizem kot smer uveljavil po 1. 

svetovni vojni. 

 Kosovel je pisal konstruktivistične pesmi ali konse. Beseda kons je okrajšava za 

besedo konstrukt ali konstrukcijo. 

Konstruktivistične pesmi nastajajo po principu sestavljanja delcev (besede, številke, 

matematični znaki, formule ...), ki dobijo smisel šele v celoti. 

 

2. Poskusi napisati oziroma sestaviti svoj kons, torej pesem, sestavljeno iz delcev. Tema 

konsa naj se navezuje na Kosovelovo pesem Jutro na Krasu (npr. mladi premikajo zemljo 

k soncu). Predlagam, da uporabiš tudi izrezke iz starih časopisov. Če ti ni čisto jasno, kaj 

od tebe pričakujem, vtipkaj v brskalnik besedo kons in si oglej, kako izgledajo konsi. 

Lahko pa me zaprosiš tudi za dodatne nasvete. 

 

3. Svoj kons oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME do petka, 24. 4. 2020, do 17 h. 


