
ANALIZA DRUGEGA PREVERJANJA ZNANJA 

9. razred/1. skupina 

  V katero literarno zvrst sodi besedilo? Odgovor 

utemelji. 
 

Samo en učenec je znal pravilno tudi utemeljiti. 
Trije so poimenovali pravilno zvrst. 

Zakaj so Cankarjevi Bobi črtica? Kaj je značilno 

za to literarno vrsto? 
 

En učenec ni znal utemeljiti odgovora. 

Kdo pripoveduje zgodbo? Kako imenujemo 

takšna pripovedovalca? 
 

Večina učencev je pravilno prepoznala 
pripovedovalca. 

Določi kraj in čas dogajanja v besedilu. 
 

Vsi učenci so pravilno zapisali oba podatka. 

Poišči vsaj dva motiva in določi temo. 
 

Večina je pravilno zapisala vsaj dva motiva, temo pa 
samo en. 

Kaj nam besedilo sporoča? 
 

Samo en učenec ni pravilno zapisal sporočila. 

Za Cankarja je značilen tudi nenavaden besedni 

red, ki je sestavni del njegovega načina (sloga) 

pisanja. Kakšen je po tvojem mnenju učinek 

tega? Odgovori na vprašanje in iz besedila izpiši 

dva primera. 
 

Noben učenec ni zapisal pravilnega odgovora. To 
vprašanje je delalo veliko težav. 

Iz besedila izpiši tri okrasne pridevke. 
 

Trije učenci so pravilno izpisali okrasne pridevke. 

Kakšno razpoloženje prevladuje v prvem delu 

besedila? Vedro ali temačno? Izpiši poved, ki to 

dokazuje. 
 

Dva učenca sta pravilno prepoznala razpoloženje in 
izpisala poved, ki to dokazuje. 

Na katerem mestu v besedilu se razpoloženje 

spremeni? Kakšno postane? 
 

Trije učenci so pravilno prepoznali spremembo in 
zapisali primer. 

Kaj Peter občuti, ko stoji na hodniku v Mihčevi 

hiši? Zakaj misliš, da se tako počuti? 
 

Dva učenca sta zapisala pravilen odgovor. Ostali 
trije so opisali dogodek, ki se je zgodil kasneje. 

Kaj Mihče meni o Petru? 
 

Vsi učenci so pravilno odgovorili. 

Čigave besed Petru vseskozi odzvanjajo v glavi? 

Kakšen učinek ima nate ponavljanje teh besed? 
 

Noben učenec ni v celoti pravilno odgovoril, en 
učenec pa je pravilno odgovoril na prvi del 
vprašanja. 

Kako bi ti dal/-a naslov temu besedilu? Zakaj si 

se tako odločil/-a? 
 

Trije učenci so utemeljili svoj odgovor, dva pa sta 
zapisala samo naslov. 

Napiši tri podatke o Cankarjevem življenju in tri 

naslove njegovih literarnih del. 
 

Vsi učenci so (skoraj) pravilno izpisali vse podatke o 
Cankarju in zapisali tri njegova dela.  

Smiljan Pristavnik 
Od 8 učencev je preverjanje rešilo samo 5 učencev. 2 sta se samo 

prijavila, eden pa tudi to ne. 

 

 



 

9. razred/2. skupina 

Dragi učenci, 

ta teden ste se preizkusili v poznavanju črtice Bobi, avtorja Ivana Cankarja. Ali veste, koliko 

ulic, cest in trgov v Sloveniji je poimenovanih po tem velikem možu slovenske moderne? Če 

vas zanima, pobrskajte po spletu in poiščite podatke.   

Preverjanje znanja ste rešili vsi, kar pomeni, da vestno izpolnjujete šolske obveznosti. Vsi ste 

pravilno odgovorili na vprašanja Kaj Peter občuti, ko stoji na hodniku v Mihčevi hiši? Zakaj 

misliš, da se tako počuti? in Napiši tri podatke o Cankarjevem življenju in tri naslove njegovih 

literarnih del. Vsi ste znali tudi določiti temo, poiskati motive in okrasne pridevke. Pri slednjih 

bodite pozorni, da ti res »okrasijo« besedo; ni namreč vsak pridevnik tudi okrasni pridevek, 

npr. široka blazina to že ni. Zelo uspešno ste tudi prepoznali, kaj Mihče meni o Petru. Napisali 

ste kar nekaj dobrih predlogov, kako bi tej črtici še lahko dali naslov: Težki dan (Katarina), 

Krivica (Eva Omahen), Bogat je ta, ki lačnega nahrani (Zoja) in Petrova obljuba (Manca).  

Največ težav vam je povzročalo vprašanje o nenavadnem besednem redu, ki je sestavni del 

Cankarjevega načina (sloga) pisanja. Pet vas ni odgovorilo.  

Kaj pa ostala vprašanja in odgovori? 

V katero literarno zvrst sodi besedilo? Odgovor utemelji. Večinoma so bili odgovori ustrezni, 

nekateri pa ste napisali, da besedilo o nečem pripoveduje. Pripoveduje lahko tudi pripovedna 

pesem, npr. balada, zato je ta odgovor nepopoln. Dopolnite ga lahko s podatkom, da je 

pripovedno besedilo členjeno na odstavke, napiše pa ga pisatelj.  

Zakaj so Cankarjevi Bobi črtica? Kaj je značilno za to literarno vrsto? Devet vas je odgovorilo 

pravilno. Nekateri ste napisali, da je črtica kratka pripoved, omejena na en sam dogodek. To 

je sicer res, a en sam dogodek opisuje tudi novela. Pri črtici so poudarjena čustva in 

razpoloženje, ki se vzbudijo ob tem dogodku. 

Kdo pripoveduje zgodbo? Kako imenujemo takšna pripovedovalca? Pravilno vas je 

odgovorilo šest. Pripovedovalca sta dva, in sicer tretjeosebni/vsevedni in prvoosebni, saj o 

tem, kako je Petru zalučal bob, pripoveduje kar Mihče sam.  

Določi kraj in čas dogajanja v besedilu. Dogajalnih krajev je več: Petrova in Mihčetova hiša, 

cerkev, senožet, dogajalni čas pa je praznična (žegnanjska) nedelja. Nekateri ste zapisali, da se 

zgodba dogaja na pustno nedeljo  ̶  so vas zavedli krofi?  Krofi so bili nekdaj nepogrešljiva 

sladica na vseh praznovanjih (poroke, krsti …), ne samo ob pustu.  

Kaj nam besedilo sporoča? Ne vem, če ste vsi razumeli sporočilo besedila. Morda ste, a ste se 

nerodno izrazili. Najboljši odgovori: Besedilo nam sporoča, da krivica, ki se ti zgodi, ne neha 

boleti. Besedilo nam sporoča, da je življenje revnih ljudi težko in da so za vsak dar hvaležni.  

Odlomek nam pokaže razlike med bogatimi in revnimi. 

Za Cankarja je značilen tudi nenavaden besedni red, ki je sestavni del njegovega načina 

(sloga) pisanja. Kakšen je po tvojem mnenju učinek tega? Cankarjev slog pisanja je izredno 



ritmičen. V njegovih besedilih najdemo veliko ponavljanja, nenavadnega vrstnega reda besed, 

arhaizmov in pesniških sredstev, zato besedilo deluje zelo poetično. Temu rečemo tudi 

lirizirana proza. 

Kakšno razpoloženje prevladuje v prvem delu besedila? Vedro ali temačno? Na katerem 

mestu v besedilu se razpoloženje spremeni? Kakšno postane? Razpoloženje je v prvem delu 

vedro, praznično, kljub nekaj težkim besedam na začetku besedila, spremeni pa se takoj po 

maši, ko Mihče sam odide proti domu, Peter pa ostane sam. Razpoloženje postane tesnobno, 

težko, kar se stopnjuje, ko Peter pride pred Mihčetovo hišo in se počuti kot tujec.  

Čigave besed Petru vseskozi odzvanjajo v glavi? Kakšen učinek ima nate ponavljanje teh 

besed? Pri tem vprašanju vas nekaj ni napisalo utemeljitve. Kako se počutiš, če ti v glavi 

odzvanjajo besede ljudi, ki jih imaš rad?  

Zelo pohvalim Katarino, Zojo in Klaro Fluher; dekleta ste se potrudila in na večino vprašanj 

natančno odgovorila.  

Opazila sem, da ste tri učenke napisale zelo podobne odgovore. Nič ni narobe, če sodelujete, 

a preden odgovor zapišete, se prepričajte, ali je pravilen.  

Pri reševanju anket pazite na jezikovno in slovnično pravilnost zapisa. Velike začetnice naj 

stojijo tam, kjer morajo, prav tako ne pozabite na vejice in ostala ločila. Nekaj besed, ki so vam 

ponagajale: tretjeosebni, manjvreden, vseskozi pišemo skupaj. In še: Ivan Cankar se je rodil na 

Vrhniki in ne v njej.  

Še naprej bodite in ostanite zdravi, pa ne pozabite uživati v čudovitih pomladnih dneh.  

 

Vse dobro! 

Učiteljica Milanka 

  



 

9. razred/3. skupina 

Dragi učenci, 

rešili ste že drugo preverjanje znanja. Zelo me veseli, da ste tudi tokrat odgovorno pristopili k 

nalogi in skoraj vsi rešili preverjanje (le ena učenka ni rešila preverjanja). Odgovarjali ste na 

vprašanja o književnem obdobju moderne ter črtici Ivana Cankarja: Bobi. Dva učenca pa 

ankete nista izpolnila. 

Besedilo sodi v pripovedništvo, saj je sestavljeno iz povedi, ki tvorijo odstavke. Cankarjevi Bobi 
so črtica, saj je to kratka pripoved, brez zaokrožene zgodbe. V njej nastopa malo oseb. Za to 
literarno vrsto je značilno, da uvodnemu razmišljujočemu delu sledi en sam dogodek, drobno 
doživetje, bežen vtis; poudarjeno je razpoloženje glavne osebe. Pri bralcu želi doseči čustveni 
odziv. Zgodbo pripoveduje pripovedovalec, ki opazuje to dogajanje in ga imenujemo vsevedni 
pripovedovalec. Samo v enem kratkem delu, ko zgodbo iz svojega zornega kota pripoveduje 
Mihče, je pripovedovalec prvoosebni. Kraji dogajanja so Petrov dom, cerkev, Mihčev dom, 
gozd, senožet in Ljubljana. Čas dogajanja pa ni točno določen, iz besedila razberemo, da gre 
za praznično nedeljo ob stoletnici farne cerkve. Motivi so revščina, pomanjkanje, krivica, 
razočaranje. Tema je socialna in prikazuje družbeno neenakost med sloji. Inverzijo je pisatelj 
uporabil, da bi besede, za katere je želel, da se nam bolj vtisnejo v spomin, bolj poudaril. 
Primera: mehka sladka pesem, kakor o daljnem paradižu, ves zrak, od neba do zemlje, je bil 
kakor ena sama vesela, vse sladkosti oznanjujoča pesem, . Okrasni pridevki so rumeni bob, bel 
prtič, nerodni tesni čevlji. V prvem delu besedila prevladuje vedro razpoloženje. To dokazuje 
tudi poved: Peter se je smejal in je bil ves vesel. Razpoloženje postane bolj temačno takrat, ko 
Mihče zagleda Petra in mu vrže bob. Takrat se je počutil osramočeno, imel je občutek, da je 
manj vreden od njega, ker nima toliko kot on. Petru vseskozi v glavi odzvanjajo besede njegove 
mame in mlajše sestre, saj poudarjajo njegovo nesrečo in krivico, ki se mu je zgodila. Ivan 
Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki. Živel je v delavskem naselju in spoznal bedo in 
pomanjkanje delovnih množic. Leta 1909 se je za stalno preselil v Ljubljano in se nastanil na 
Rožniku. Umrl je 11. novembra 1918 v Ljubljani. Njegova dela so Na klancu, Hlapec Jernej in 
njegova pravica, Podobe iz sanj, Moje življenje ... 
 
Vaši odgovori so bili natančni in vsebinsko bogati. Največ težav ste imeli z določanjem 
pripovedovalca.  
 
Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Alino, Tajo, Filipa, Zalo in 

Rebeko. Ostalim pa naj bo to motivacija za drugo preverjanje znanja. 

Tokrat ste v še večjem številu dokazali, da predelujete snov, ste pri tem uspešni in odgovorno 

pristopate k učenju. Prepričana sem tudi, da obravnavane vsebine redno utrjujete, saj se 

zavedate, da brez utrjevanja snov ne bo ostala v vaših glavah.  

 
Lepo vas pozdravljam. 

vaša učiteljica Petra 

 



9. razred/4. skupina 

Dragi učenci,  

pohvaliti vas moram, da ste se tokrat tako številčno odzvali na reševanje spletnega preverjanja 

znanja o prebranem umetnostnem besedilu. Veseli me, da smo »obudili« Andreja in Urbana, 

žal je medtem »ugasnil« Gal 😉.  

Tokrat je bila naloga malce bolj zahtevna kot običajno. Sami ste se morali lotiti branja precej 

zahtevnega besedila, sploh zato, ker je napisano v slovenščini z začetka 20. stoletja. Kljub 

vsemu menim, da se vas je zgodba dotaknila.  

Večini razvrščanje umetnostnih besedil na književne zvrsti (pesništvo, pripovedništvo, 

dramatika) ne dela težav, prav tako tudi prepoznate, da gre za črtico. Navedli ste vsaj nekaj 

njenih značilnosti, v izražanju pa ste precej okorni in puščate učitelju, naj si vaše odgovore 

razlaga sam oz. naj kar najde v njih pravilnosti. Menim, da tako v prihodnje ne boste mogli 

delati ne le v šoli, ampak nasploh v življenju. Zaznala sem, da se večina ne znajde najbolje pri 

književnovednih pojmih, kar bom pojasnila v nadaljevanju. Velike težave imate z 

razločevanjem avtorja od pripovedovalca. Opozarjam vas, da nikakor ne smemo vnaprej 

enačiti pripovedovalca, ki v besedilu govori: grem, videl sem …, z avtorjem. Avtor torej ni 

nujno tudi pripovedovalec zgodbe (razen v avtobiografskem besedilu). Iz besedila ste 

razbrali, da ima eden od junakov (Peter) sestro Francko. Kot zanimivost naj vam povem, da je 

Ivan Cankar o svoji materi pisal precej pogosto. V umetnostnih besedilih jo je imenoval 

Francka, v resničnem življenju pa ji je bilo ime Neža. Lahko si mislimo, da gre za zgodbo iz 

otroštva Cankarjeve matere (Francke, ki pričakuje s »cukrom« potresen bob), vendar Peter ni 

sam Ivan Cankar. Pripovedovalec je tretjeosebni, v nekem trenutku (ob pojedini) pa se 

spremeni v prvoosebnega (gledamo torej glagolsko osebo: delal je, delam). Naj razložim. 

Tretjeosebni pripovedovalec pripoveduje: »Takrat ga je ugledal Mihče, ki je sedel za mizo, 

pod vratom bel prtič, ves obraz svetal, ustnice omaščene od pečenke in bobov ...« 

Tretjeosebni pripovedovalec se spremeni v prvoosebnega, torej je to Mihče sam, ki reče: 

»Takrat, Bog se usmili, sem ga ugledal, ko je stal v veži, majhen in plah, v zakrpani obleki in 

nerodnih tesnih čevljih, oči velike in bleščeče − in velik robec v žepu /…/.« Težave ste imeli pri 

imenovanju kraja in časa dogajanja. Kako to? Kaj vas je bremenilo? Iz sobesedila se da razbrati, 

da gre za vaško okolje. Glede na čas avtorjevega življenja lahko sklepamo, da gre za dogajanje 

iz 2 pol. 19. st. Lahko bi rekli tudi čas žegna. Izkazalo se je tudi, da imate težave z določanjem 

tematike (socialna - besedila prikazujejo življenje socialno ogroženih ljudi, ki jih pestijo 

revščina, krivice, težko delo, boj za obstanek ipd.) in motivov. Motivi so kot ploščice na 

sestavljanki, na katerih so napisane ključne besede, s katerimi bi kasneje lahko opisali kratko 

vsebino zgodbe. Torej: veselje, bogastvo, pričakovanje, stiska, žalost, posmeh, ponižanje, 

revščina, sram, lakota, zadovoljstvo …  Nato pa je težava še, ker vas veliko ne napiše vsega 

zahtevanega, torej ker napišete bodisi en motiv namesto dveh, en motiv in tematiko, dva 

motiva in nič tematike … Tak odgovor pač ni popoln. Nepopolne odgovore ste nekateri ponujali 

tudi ob razlagi Cankarjevega načina pisanja (zamenjan besedni red, okrasni pridevki, primere, 

kar je sicer značilnost pesniškega jezika … hm, Cankar se je v začetku svojega ustvarjanja 

ukvarjal s pesnjenjem – Pesniška zbirka Erotika), ko niste utemeljili učinka (Je res tako, kot bi 

bral pesem? Je način pisanja neprizadet ali se ti ob branju kakšen od junakov še posebej 



prikupi?). Odlično pa ste povzeli sporočilo besedila, našli v njem okrasne pridevke ter 

utemeljevali razpoloženje in spreminjanje le-tega v zgodbi ter ga razlagali. Da ste tudi sami 

čuteči, ste dokazali, ko ste razlagali Petrove občutke in Mihčevo mnenje o njem. To vam je 

resnično dobro uspelo. Nekateri ste ponudili zanimiv alternativen naslov, drugi ste vztrajali pri 

že danem, v obeh primerih ste svoje mnenje odlično zagovarjali. Prav tako je večina navedla 3 

podatke o avtorju (najpomembnejši je, da se je s Cankarjem poleg pripovedništva razcvetela 

dramatika), in potem spet naletim na nekaj učencev, ki odgovora ne dopolnijo z navedbo 3 

Cankarjevih del (Erotika, Na klancu, Hlapci, Za narodov blagor, Hlapec Jernej in njegova 

pravica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Podobe iz sanj … ). Učenci, ni konec, dokler ni 

konec.  

Tokrat se je spet izkazala Vanja, za uspešno delo pa lahko pohvalim tudi Mitjo, Gašperja in 

Polono 😊. Le tako naprej! 

Upam, da ste preživeli lep prazničen konec tedna in da vam je dal nove energije tudi za šolsko 

delo. Do naslednjič, ko se vam spet javim, se imejte lepo in #ostanitedoma. 

Lepo vas pozdravljam. 

Vaša učiteljica Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. razred/5. skupina   

 

Nalogo je v skupini poslalo 5 učencev od 9, med njimi ena učenka ni rešila nalog. 

Učenci dokazujete, da: 

 prepoznate književno zvrst in literarno vrsto, 

 si predstavljate družbeni položaj glavnih oseb, 

 razumete sporočilo besedila, mu date tudi svoj naslov (ne vsi), 

 poznate pisatelja Cankarja in nekaj njegovih literarnih besedil. 

Napačni odgovori so bili pri: 

 določanju kraja in časa dogajanja, 

 vlogi pripovedovalca, 

 določanju motiva in teme besedila (motiv je vzrok za pisanje; tema je to, o čemer 

pisatelj pripoveduje), 

 prepoznavanju razpoloženja literarne osebe. 

Tisti, ki ste preverjanje rešili, ste dokazali svoje razumevanje. V zapisih je vidno, da ste bili 

samostojni in ste naredili toliko, kot zmorete. Zgodba o Petru in njegovi revščini vas je 

prizadela. Nekdo je zapisal: Ali lahko človek vse pozabi? Razumeli ste Petra, ki je dal obljubo 

svoji sestri, razumeli ste Petrov odnos do mame, ki jo je spoštoval in poslušal.  

Učiteljica Mojca Bahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. razred/6. skupina 

 

Pozdravljeni, 

tudi ta teden ste vsi, razen enega učenca, lepo napisali odgovore, tako da mi je bilo 

pregledovati preverjanje prav v veselje. Pri pregledovanju sem ugotovila, da naše »debate« v 

razredu kar manjka, saj ste predvsem na vprašanji, kaj nam besedilo sporoča in kaj je Peter 

občuti na hodniku pri Mihčetu, različno odgovarjali. Ta različna mnenja bi bilo lepo slišati v 

skupini. Pri odgovarjanju vam je kar težave povzročalo prvo vprašanje, kar me je presenetilo. 

Mešali ste literarno zvrst in vrsto. O značilnostih pripovedništva imate napisano na učnem 

listu v zvezku. Pri tretjem vprašanju ste skoraj vsi pozabili tudi na vsevednega pripovedovalca 

– torej Mihče vse ve, kaj se je dogajalo, kaj je čutil Peter … O poetičnosti Cankarjevega sloga 

smo pa tudi marsikaj rekli – seveda k temu pripomore tudi drugačen besedni red in raba 

pesniškega jezika. Kar nekaj vas ni izpisalo primerov iz besedila pri 7. in 9. vprašanju. Včasih 

le preberite besedilo še enkrat in tudi potrebno izpišite – v berilu imate besedila, ki so tam 

zato, ker nam marsikaj sporočajo in ob vsakem branju najdemo vedno nekaj novega. Tudi pri 

oznaki in opisu Petra (s strani Mihčeta) bi morali to narediti, vendar ste namesto bolj 

konkretnega izpisovanja iz besedila raje pisali bolj na splošno. Pri ostalih vprašanjih ste se 

lepo znašli in tudi o Cankarju zapisali marsikaj zanimivega. 

Odgovore ste večinoma lepo zapisali v obliki povedi z vsemi ločili in veliko začetnico. Bodite 

pozorni na zapis povedi tudi v prihodnje. 

Želim vam še naprej uspešno delo, vzemite si čas tudi za občudovanje narave in ostanite 

zdravi! 

Meta Kmetič 

 


