
Pozdravljen, 8. b! 

1. Tule so najprej rešitve petkove naloge: 

 
Učenci in učitelji   smo  prejšnji teden     hitro   zapustili   šolo   zaradi lažnega alarma. 

priredno zl.                     prejšnji                   lažnega 

 

Zaradi slabega vremena    bo     v petek   odpadel    naravoslovni dan. 

 slabega                naravoslovni 

 

Sošolke   se   med dramsko igro      veselo    smejijo    komičnim situacijam. 

    dramsko      komičnim  

 

Rado    vsak dan     z zamahom roke    odrine      misel o učenju. 

vsak          roke       o učenju  

 

2. Ta teden pa bomo pričeli z obravnavo književnosti oz. umetnostnih besedil iz 

obdobja REALIZMA. Preberi si spodnjo razlago. 

 

 

 

 

 

 

3. Danes boste prebrali lep primerek besedila iz obdobja realizma, ki ga najdete v 

DZ na strani 164–166. Naslov besedila je TRŽAČAN. Poskrbite, da boste med 

branjem imeli mir, zato se umaknite v sobo ali v prostor, kjer boste sami, in se 

»potopite« v besedilo. 

Kdor pa bi besedilu raje prisluhnil, naj obišče spletno učilnico učiteljice Mojce 

Čušin na TEJ povezavi.  

4. Svoje misli in občutke mi takoj po branju ali poslušanju (do jutri zvečer) 

posredujte na OGLASNO DESKO. Tam vas čaka še izziv. (*Naloga ni obvezna, je 

bolj poskus, ali lahko sodelujemo tudi na takšen način. Poskusite!)  

Pozdrav, 

Barbara V. 

P. S. : Rada bi vas spomnila še na rok za oddajo domačega branja, in sicer je to SREDA, 8. 4. 

2020. Pohvala tistim, ki ste mi naloge že poslali! Ostali se potrudite in mi nalogo oddajte 

pravočasno! Tudi če imate kakršne koli težave z delom, mi pišite na 

barbara.veluscek@guest.arnes.si.  

 

Za besedila, napisana v obdobju REALIZMA (v Evropi 2. polovica 19. stoletja, 

pri nas konec 19. st.), je značilno, da opisujejo dogodke, stvari in ljudi takšne, kot 

so v resnici – REALNO/REALISTIČNO. V teh besedilih NE bomo našli čudežnih 

dogodkov, ljudi z nadnaravnimi močmi, niti pretirane domišljije. V njih je vse 

prikazano tako, kot bi nekdo stvari opazoval in jih popisoval, njihovo bistvo pa je 

RESNICA, pa četudi je grda in kruta. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1038771
https://padlet.com/barbaraveluscek/5d1s8tq0o1p2
mailto:barbara.veluscek@guest.arnes.si

