
Pozdravljeni v tretjem tednu učenja na daljavo. Tudi tokrat za vse ure »v 

paketu«. 

PON, 30.3. 

Za delo v današnji uri boste odprli pdf datoteko z naslovom REALIZEM in si v 

zvezek prepisali vsebino 6 prosojnic. 

 

SRE, 1. 4. 

Tako, torej smo v času 2. polovice 19. stol., to je obdobje, ki ga v književnosti 

imenujemo realizem. V zvezke ste si že zapisali predstavnike, zato se bomo 

najprej spomnili, da je romantični realizem sledil romantiki (1849-1875) in ima 

še nekaj njenih značilnosti. Iz tega obdobja že poznamo dva avtorja, to sta Josip 

JURČIČ in Fran LEVSTIK, ZATO IMATE NALOGO, DA PONOVITE ZAPISE 6. ali 7. 

razreda o njunih življenjepisih in delu.  

Socialni realizem (1875-1899) je prežet z zgodbami, kjer se junaki srečujejo z 

žalostnimi in tragičnimi dogodki (alkohol v družinah, bolezni, smrt, nasprotja 

revi – bogati …). 

Danes boste izvedeli nekaj več o Janku KERSNIKU in si o njem zapisali v zvezke. 

JANKO KERSNIK 

 (Brdo pri Lukovici, 1852 - Ljubljana, 1897) 

Janko Kersnik je izjema med našimi umetniki, saj izhaja iz premožne družine. 

Mati je bila plemiškega rodu, oče pa ljubljanski meščan. 

Obiskoval je gimnazijo v Lj., a je ni dokončal, zato so mu starši omogočili 

domačega učitelja. 

Odšel je na Dunaj, kjer je študiral pravo. Ko je študij zaključil je postal notar. 

Bil je izvoljen za deželnega poslanca un župana Lokovice. 

Svojo umetniško pot je začel kot pesnik, a veliko uspešnejši je kot 

pripovednik. 

Najbolj znana dela so:  romani: NA ŽERINJAH, CIKLAMEN, AGITATOR, 

dokončal je Jurčičeve ROKOVNJAČE, povest JARA GOSPODA in zbirka 

KMETSKE SLIKE. 

 

ČET, 2. 4. 

Še zadnja ura v tem tednu. 



Med Kersnikovimi deli smo zapisali tudi zbirko z naslovom KMETSKE SLIKE. 

Prav iz te zbirke imate v berilu str. 78-83 zgodbo z naslovom MAČKOVA OČETA. 

Vaša današnja naloga je, da zgodbo preberete, si za lažje razumevanje 

pomagate z razlagami ob besedilu, nato pa v zvezek naredite naslov: 

Janko Kersnik: MAČKOVA OČETA  

In odgovorite na vprašanja v berilu v sklopu Raziskujemo besedilo. 

 

Nalogo naredite do naslednje ure in mi izdelke pošljite na moj e-naslov. 

 

Lep vikend vam želim. 


