
Pozdravljeni devetošolci, 

nadaljujemo z obravnavo Cankarjeve črtice Bobi. V tem tednu se bomo posvetili bolj 

zunanji obliki oz. spoznavanju, v katero književno zvrst in vrsto spada obravnavano 

besedilo. Spoznali bomo torej nov pojem iz literarne teorije, tj. črtica.  

PONEDELJEK, 6. 4.   

Najprej ustno odgovori na bistveno vprašanje: Katere so glavne književne osebe v 

Bobih?  

Nekateri ste imeli težave pri ugotavljanju, kdo pripoveduje zgodbo in kako je ime 

pripovedovalčevemu prijatelju. To bomo danes razčistili s pomočjo naloge v e-

učbeniku (povezava: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index3.html).  Če vam ne 

delajo avdio posnetki, nič hudega. Kliknite na namig in iz odlomka sklepajte, kdo 

pripoveduje.  

V Bobih spremljamo dve zgodbi – rečemo da imamo okvirno in vloženo pripoved. S 

pomočjo 2. in 3. naloge v e-učbeniku (https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index3.html) 

ugotovi, kaj spada v eno in kaj v drugo. Rešitve teh dveh nalog si prepišite v mapo za 

slovenščino (naslov Ivan Cankar: Bobi pod UB).  
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TOREK, 7. 4.  

Bistveno vprašanje za danes je: V katero književno zvrst sodi obravnavano 

besedilo? Utemelji svoj odgovor. Rešitev napiši v mapo (Besedilo Bobi spada v 

____________________________, saj ___________________________________).  

Besedilo je ČRTICA, tj. najkrajša zvrst pripovedne proze. Omejena je na en sam 

dogodek, poudarjena so čustva in razpoloženje, v njej nastopa malo oseb.  

To definicijo črtice si tudi prilepi ali prepiše v mapo za slovenščino in jo večkrat 

preberi, da se bo vtisnila v spomin.  

Cankarjevo slog pisanja v črticah je izjemno pesniški. V črticah se namreč izraža s 

pesniškimi sredstvi. Poskusi jih nekaj poiskati.  

 

  



ČETRTEK, 9. 4.  

Sedaj ko si prebral črtico, spoznal, kaj ta pojem pomeni, te čaka še pisanje.  

Napiši svojo črtico z naslovom Prizadelo me je ali Razočaranje otroka je prvotno 

besedilo življenja (o tem govori Mihče v Bobih) o svojem razočaranju. Upoštevaj 

značilnosti črtice in poskušaj posnemati Cankarjev slog pisanja (izražanje s 

pesniškimi sredstvi). Besedilo členi na odstavke in pazi na jezikovno ustreznost in 

pravilnost.  

Besedilo prosim napiši v Wordov dokument in ga oddaj bodisi v spletni učilnici 

bodisi po e-pošti bodisi po EA Komunikaciji. Rok za oddajo je četrtek, 16. 4.  

 

 

Namig 

Potrudi se pri pisanju, 

saj je to dokaz tvojega 

znanja in bo morda 

služil za potrebe 

ocenjevanja znanja.  

 


