REŠITVE - UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE ZNANJA O MODERNI – 9. razred
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Odgovor

Vrednotenje

B
0,5 t
Pesem pomeni besedilo, ki je zapisano v kiticah, verzih, ima Vsaka razlaga (za pesem in za
pesniški jezik ipd. (dovolj je en podatek), lirska pa izraža čustva. lirska) prinese 1 t.
0,5 dobiš za poved (velika
začetnica in končno ločilo).
C
1t
Č
1t
3, 2
Vsak odgovor 1 t
c
0,5 t
V prvem delu pesem pripoveduje o vtisu iz narave (vzhajajoče 1 t za pravilni odgovor, 0,5 t za
sonce), v drugem pa govori o občutkih (čustvih) izpovedovalca.
poved – le če je odgovor
pravilen.
B
1t
(Radost) kot rosa v mehki travi
1t
soncu
1t
poosebitev/personifikacija
1t
zlato ali temno ali tiho (le en odgovor)
1t
Vzhajaj, vzhajaj, sonce zlato,
Za prepis obeh verzov je 1 t.
in preženi noč temno
Asonanca (ujemanje samoglasnikov na koncu verzov):
1 t (za obe besedi v enem paru)
zlato – dobravo ALI temno – nebo
Rima (ujemanje samoglasnikov in soglasnikov na koncu verzov) 1 t (za obe besedi v paru)
dan – glasan
Brižinski spomeniki – nemški duhovniki
Vsak pravilni odgovor je 0,5 t.
Katekizem (in Abecednik) – Primož Trubar
Zimske urice – Adam Bohorič
Pesmi za pokušino – Valentin Vodnik
Martin Krpan – Fran Levstik
Županova Micka – Anton Tomaž Linhart
Povodni mož – France Prešeren
Primer zapisa:
Povzemanje vsake kitice
Lirski izpovedovalec v prvi kitici nagovori sonce, ki naj prežene pomeni 1 t; utemeljitev oz.
noč in prebudi okolje (goro in nebo). V drugi kitici želi, naj sonce povzemanje dvodelnosti je 1 t
naredi nov dan, ki bo vesel in glasen, kot je škrjanček. Dan naj bi (skupaj 5 t).
bil tudi bleščeč kot diamant in čist kot glasovi zvonov iz daljave 1 t za pravopis, če ne narediš
(3. kitica). V zadnji kitici si izpovedovalec zaželi, da z lepim več kot tri napake, sicer 0 t.
dnem odidejo njegove žalostne sanje/misli in da njegovo srce
napolni radost/veselje.
V prvih treh kiticah je v pesmi prikazan nastanek dneva, v zadnji
pa pesnik ta vtis prenese na lastno doživljanje oz. željo po veselju
v tem dnevu.
Č1č
1 t - vsaka pravilna
D2d
kombinacija
A4c
C5a
B3b
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14.d

15.

Oton Župančič – Čaša opojnosti
Ivan Cankar – Erotika
Josip Murn Aleksandrov, Dragotin Kette
1899–1918
Cankarjeva smrt in konec 1. sv. vojne
Primer zapisa:
- dekadenca – avtorji bežijo iz realnega sveta v svet sanj
- simbolizem – izražanje s simboli, namesto da bi stvari
povedali naravnost
- impresionizem – poudarja trenutna občutja v človeku in vtise
v naravi
- nova romantika – ugotavlja neskladje med vsakdanjim
življenjem in človekovimi ideali
Primer:
- nov slog pisanja, novi izrazi, besedne zveze – Bobi (Ivan
Cankar)
- simboli – Bobi ALI Na otčevem grobu (Dragotin Kette)
- razmahne lirsko pesem, goji svobodni verz – Žebljarska
(Oton Župančič) ALI pesmi Josipa Murna Aleksandrova
- razvije psihološko, lirično črtico – Bobi (in ostale črtice DB)
D2
A1
Č1
E2
F1
B3

Vsak pravilni odgovor – 0,5 t
Vsak pravilni odgovor – 0,5 t
Oba podatka: 0,5 t, sicer 0 t
Oba podatka: 0,5 t, sicer 0 t
0,5 t za ime smeri; 0,5 t za
razlago

Navedba novosti (0,5 t) in
primer (0,5 t) – skupaj 3 t

Vsak pravilni odgovor je 0,5 t,
skupaj 6 t.

