
Dobro jutro! Če si na tej strani, je prva ura že opravljena. Upam, da ni bilo težav pri 

reševanju nalog, če pa so se pojavile, me kontaktiraj preko elektronske pošte, ki je 

objavljena na spletni strani šole, in z veseljem ti bom razložila. 

 2. ura: moderna, predstavitev obdobja, avtorji, Ivan Cankar, kriterij za šolski 

spis 

Po povratku v šolske klopi bomo pisali 2. šolsko nalogo. Za datum se bomo zmenili, 

ko se vrnemo, že sedaj pa se začni pripravljati. Najprej preberi o obdobju in to prepiši 

v zvezek. 

                                           MODERNA (1899-1918) 

Slovenska moderna je reakcija in upor zoper romantiko, realizem in naturalizem v 

slovenskem slovstvu. Naša moderna ni slovstvena smer, ampak skupina ustvarjalcev, 

pri katerih se križajo različni literarni tokovi.   

Pisci v moderni: Dragotin Kette, Josip Murn Aleksandrov, Oton Župančič, Ivan Cankar 

Preberi življenjepis Ivana Cankarja: 

Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 v hiši Na klancu (Vrhnika) kot osmi od 

dvanajstih otrok trškega krojača. Najprej se je vpisal v osnovno šolo na Vrhniki, nato 

pa na ljubljansko realko. Tam se je pridružil dijaškemu društvu Zadruga, kjer se je 

predstavljal z branjem raznih pesmi in kritik ter navezal stike z Murnom, Kettejem in  

Župančičem. Že v dijaških letih je napisal prve pesmi in jih objavil v reviji Vrtec in 

Ljubljanski zvon. Po maturi, ki jo je opravil 1896, je odšel na Dunaj študirat tehniko. 

Kmalu se je prepisal na slavistiko. Po odhodu z Dunaja je živel v Sarajevu, pozneje 

pa se je dokončno preselil v Ljubljano. 1907 je bil na listi socialnodemokratske 

stranke kandidat za državnega poslanca, vendar ni bil izvoljen. Kljub volilnemu 

neuspehu je politično udejstvovanje nadaljeval v obliki razprav in predavanj. Leta 

1913 je imel v Ljubljani najbolj znano predavanje z naslovom Slovenci in 

Jugoslovani, v katerem se je zavzel za združitev vseh južnih Slovanov v skupno 

državo, a odločno nasprotoval kulturnemu ali jezikovnemu zlivanju. Zaradi izjave, ki 

je zagovarjala jugoslovansko politično zvezo, je bil obsojen na sedem dni zapora. 

Novembra 1915 je bil vpoklican k vojakom v Judenburg na avstrijskem Štajerskem. 

Zaradi prehude bolezni je bil oproščen služenja. Umrl je 11. decembra 1918 v 

Ljubljani. Pokopali so ga na ljubljanskih Žalah v t. i. grobnici Moderne, kjer so 

pokopani tudi Josip Murn Aleksandrov, Dragotin Kette in Oton Župančič.  

Zapiši v zvezek: IVAN CANKAR  

Slovenski pisatelj, dramatik in pesnik. Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, umrl 

je 11. decembra 1918 v  Ljubljani. 

Zbirke črtic: Moje življenje (Bobi, Na peči, Peter Klepec …), Podobe iz sanj, Moja 

njiva  

Romani: Na klancu, Martin Kačur (po romanu je posnet film Idealist, ki si ga 

lahko ogledaš tudi na spletu) …  



Drame: Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, 

Hlapci … 

Začni z branjem zbirke črtic za domače branje, ki je dosegljiva tudi na spodnji spletni 

strani, in se pripravi na šolski spis. Ivan Cankar: Moje življenje 

https://sl.wikisource.org/wiki/Moje_%C5%BEivljenje_(Ivan_Cankar)  

Moje življenje je zbirka spominskih črtic, v katerih se pisatelj spominja svojega 

otroštva in mladosti. Prvič so izšle leta 1920.  

2. ŠOLSKA NALOGA                        
Ivan Cankar: Moje življenje   
 
Najprej napiši nekaj besed o avtorju (3 do 5 povedi: rojstni podatki; datum in kraj 
rojstva in smrti, poklic, najpomembnejša dela (3)).                                                                                                 
                                                                                                               4 
Opredeli vrsto literarnega dela. Umesti v obdobje. Zapiši leto izdaje zbirke in število 
črtic v njej. Naštej tematike črtic.                                                                   
                                                                                                               3                                                                    
Zapiši, kdo je glavni junak vseh črtic in s katerima imenoma je poimenovan. Označi 
glavnega junaka in značajske lastnosti utemelji s primeri iz črtic (2).                                              
                                                                                                              4 
Naštej  osebe, ki nastopajo ob glavni, in določi njihova razmerja z glavno (4).                                                          
                                                                                                              2 
Opiši Cankarjev odnos do smrti, šole, matere in bratov ter sester in vsakega utemelji 
z vsebino ene od črtic. (kakšen odnos, v kateri črtici se kaže in kako/natančno opiši 
dogodek).                                                                                                                    
                                                                                                            12 
Zapiši svoje mnenje o ravnanju glavne osebe iz dveh črtic, ki si jih izbral, ga utemel ji 
in zapiši, kako bi ravnal ti in zakaj.                                                     
                                                                                                             4 
Ob delu ugotovi, ali se življenje in razmišljanje mladostnikov danes razlikuje od 
življenja v času Cankarjevega otroštva. Navedi vsaj dve podobnosti in dve razliki in 
jih utemelji s črticami.                                                                              
                                                                                                             4 
Zapiši svoje mnenje o zbirki črtic (vsebina in jezik) ter ga utemelji.                                                                              
                                                                                                             3 
Pravopis:                                                                                              8 
Možne točke: 44           22 – 27 = 2 
                                     28 – 33 = 3 
                                     34 – 39 = 4 
                                     40 – 44 = 5 
 
 

https://sl.wikisource.org/wiki/Moje_%C5%BEivljenje_(Ivan_Cankar)

