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Vsebina 4. tedna bo enotna, in sicer domače branje Ivan Cankar: Moje življenje. Delo si skozi teden 

razporedi sam. Nalogo oddaš učiteljici kot Wordov dokument v priponki do petka, 10. 4. 2020. 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE – kje, navodila 

Ponedeljek–petek 
6. 4.–10. 4. 2020 

DOMAČE BRANJE 
Ivan Cankar: Moje življenje 

1. Naslov iz razdelka VSEBINA napiši v 
zvezek za književnost. 
 
2. Prebral si Cankarjevo avtobiografsko 
delo Moje življenje in še nekaj črtic. 
- Poišči osnovne podatke o delu in jih 
zapiši (kdaj, kje je bilo delo izdano, 
vzrok za nastanek, kje je bilo prvič 
objavljeno). 
3. Zapiši odgovore/svoja razmišljanja, 
utemelji: 
- Delo je avtobiografsko. Se ti zdi, da je 
bil odrasli Cankar iskren v izpovedi o 
času lastnega otroštva?  
- Kako gleda na svoja dejanja v 
mladosti'? 
- Kakšen se ti zdi – kritičen, preveč 
kritičen, prizanesljiv do svojih dejanj? 
- Zakaj je 'enajsta šola pod mostom' za 
Cankarja šola življenja? 
- Kakšen je bil odnos do matere? 
(Povzemi, navedi primere iz več črtic.) 
(Odgovore pod 2. in 3. točko napiši v 
zvezek.) 
________________________________ 
Preberi naslednjo razlago o 
Cankarjevem jeziku! 
 
Že v črtici Bobi in Na peči si spoznal, da 
je Cankarjev jezik poseben, bogat s 
simbolnimi pomeni, metaforami, 
besednimi in glasovnimi figurami: 
okrasni pridevki, primere, poosebitve, 
vzkliki, zamolki, zamenjan besedni red 
… (Vse to lahko lahko poiščeš v črtici o 
'enajsti šoli'.)  
 
Ponovimo še, kaj vemo o črtici. 
(Če si pozabil, pokukaj v zvezek iz 
sedmega razreda in se spomni 
Prežihovih Solzic. 
________________________________ 
 
4. Poustvarjalna naloga: 
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Zamisli si, da si pisatelj in pišeš o 
drobnem dogodku iz svojega 
(zgodnjega) otroštva, ki ti je 
(pomembno) zaznamoval oz. 
spremenil življenje, pogled na svet, 
ljudi okoli tebe, tvoja prepričanja. 
Napiši to črtico – bodi oseben, 
dogajanje naj se preplete s čustvi in 
trenutnim pogledom na (pretekli) 
dogodek (kako se je doživljanje 
spremenilo glede na čas). 
 
(To besedilo napiši na računalnik in ga 
pošlji učiteljici kot Wordov dokument v 
priponki do 10. 4. 2020). 
 
 
 

 


