
ANALIZA TRETJEGA PREVERJANJA ZNANJA 

9. razred/1. skupina 

V zadnjih dveh tednih si prebral 

Cankarjevo črtico Bobi in Župančičevo 

pesem Žebljarska. V katero književno 

obdobje uvrščamo oba avtorja? 
 

Vsi učenci so pravilno odgovorili. 

Kateri letnici in dogodka zamejujeta to 

književno obdobje? 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili, en ni 
podal odgovora. 

Kaj je predvsem spet postalo pomembno 

v tem obdobju? 
 

Dva učenca sta pravilno odgovorila. 

Kaj je značilno za simbolizem in pri 

katerem avtorju prepoznamo takšen 

način pisanja (klanec)? 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Katera dva književnika, poleg Cankarja in 

Župančiča, še uvrščamo v moderno? 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

O čem predvsem govori pesem? 
 

Vsi učenci so pravilno odgovorili. 

Katero nasprotje se pojavi v pesmi? 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Tema pesmi je socialna. Zakaj? 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Zapiši sporočilo pesmi. 
 

Dva učenca sta pravilno zapisala 
sporočilo. 

Poimenuj pesniško sredstvo v 

verzu:     ... žareči žeblji, žeblji ... 
 

Dva učenca sta pravilno poimenovala 
pesniško sredstvo. 

Poimenuj pesniško sredstvo v verzu: 

 ... od štirih do 

ene                                                                        ... 

od štirih do ene ... 
 

Dva učenca sta pravilno poimenovala 
pesniško sredstvo. 

Poimenuj pesniško sredstvo v 

verzu:      ... pol treh, pol treh ... 
 

Trije učenci so pravilno poimenovala 
pesniško sredstvo. 

Poimenuj pesniško sredstvo v 

verzu:     ... do osmih od treh! ... 
 

Noben učenec ni prepoznal pesniškega 
sredstva. 

Kaj napovedujejo tri pike na koncu 

pesmi? 
 

Samo en učenec je uporabil pravilen izraz 
za poimenovanje, dva pa sta vedela, kaj bi 
naj pomenil. 

9. r. 1-1 – Smiljan Pristavnik 
(od 8 učencev so anketo rešili trije učenci, en učenec je odgovoril samo na 4 vprašanja, 

ostali štirje se niso niti prijavili) 



9. razred/2. skupina 

Dragi učenci, 

Oton Župančič je nekoč obiskal kovačnico žebljev v Kamni Gorici. Zapomnil si je predvsem dva 

prizora: izmučene obraze žebljarjev v kovačnici in polje, polno cvetočih zlatic; tako da je žeblje 

in cvetice videl še dolgo po obisku. Tudi enakomeren in monoton ritem kladiva v kovačnici mu 

ni dal miru. Tako je nastala pesem Žebljarska, ki ste jo analizirali v 3. preverjanju znanja. 

Z vašimi odgovori sem zadovoljna, še posebej pa tokrat pohvalim Manco, Evo B. in Katjo.  

Štirinajst učencev (od petnajstih) je pravilno odgovorilo, da so v obdobju moderne čustva spet 

postala pomembnejša od razuma in subjektivnost pomembnejša od objektivnosti. Vsi ste 

pravilno odgovorili, da pesem govori o težkih razmerah, v katerih živijo delavci in da je v pesmi 

prikazano človeško trpljenje v nasprotju z lepoto narave. Znali ste razložiti, zakaj je tema pesmi 

socialna, zelo dobro ste tudi ubesedili njeno sporočilo. Tudi vprašanje o treh pikah na koncu 

pesmi je dobilo ustrezne odgovore, npr.  Tri pike napovedujejo nadaljevanje trpljenja, na 

katerega žebljarji pristanejo zaradi golega preživetja.   

Poglejmo še ostala vprašanja in odgovore:  

V zadnjih dveh tednih si prebral Cankarjevo črtico Bobi in Župančičevo pesem Žebljarska. V 

katero književno obdobje uvrščamo oba avtorja? V večini ste pravilno odgovorili, da avtorja 

uvrščano v obdobje moderne. Nekateri ste verjetno mislili prav, zapisali pa narobe; tako so se 

pojavili napačni odgovori, kot npr.: Avtorja uvrščamo v moderno obdobje, moderno dobo, 

moderno književnost. Točen izraz je moderna v slovenski književnosti. Ne mešajte moderne 

s sodobno književnostjo, v katero uvrščamo avtorje, kot so Desa Muck, Niko Grafenauer, Vinko 

Möderndorfer … Bodite pozorni, da boste imena književnih obdobij pisali z malo začetnico: 

moderna, realizem, pismenstvo …  

Kateri letnici in dogodka zamejujeta to književno obdobje? Večinoma ste odgovorili pravilno: 

To obdobje zaznamujeta leti 1899, ko sta izšli Cankarjeva pesniška zbirka Erotika in 

Župančičeva pesniška zbirka Čaša opojnosti, in 1918, ko se je končala prva svetovna vojna in 

je umrl Ivan Cankar. Nekateri učenci ste zapisali samo ključni letnici, tj. 1899 in 1918. Tak 

odgovor je seveda neustrezen, saj ni popoln.   

Kaj je značilno za simbolizem in pri katerem avtorju prepoznamo takšen način pisanja 

(klanec)? Za simbolizem je značilno, da se različne pojave iz narave ne imenuje naravnost, 

ampak s simboli. Takšen način pisanja najdemo pri Cankarju (klanec: simbol revščine). 

Katera dva književnika, poleg Cankarja in Župančiča, še uvrščamo v moderno? To je 

vprašanje tipa Če vas po telefonu pokličem ob polnoči, morate vedeti, kdo so glavni štirje 

predstavniki slovenske moderne.  Poleg Cankarja in Župančiča sta to še Dragotin Kette in 

Josip Murn Aleksandrov. Nekateri ste napisali tudi njihovega sodobnika Alojza Gradnika, kar 

je seveda dobrodošlo.   

Poimenuj pesniško sredstvo v verzu: ... žareči žeblji, žeblji ... Sedem učencev je napisalo, da 

je to aliteracija ali soglasniški stik (trije ž-ji), kar je najbolj pravilen odgovor. Trije ste se odločili 

za podvojitev ali geminacijo, trije pa za okrasni pridevek žareči.  



Poimenuj pesniško sredstvo v verzu: … od štirih do ene … od štirih do ene: Deset učencev je 

pravilno odgovorilo, da gre za refren ali pripev. 

Poimenuj pesniško sredstvo v verzu: ... pol treh, pol treh ... Dvanajst učencev je pravilno 

ugotovilo, da je to podvojitev ali geminacija.  

Poimenuj pesniško sredstvo v verzu: ... do osmih od treh! ... Zamenjani vrstni red besed ali 

inverzija.  

 

Dragi učenci, še nekaj dni nas loči do prvomajskih počitnic, zadnjih v vašem osnovnošolskem 

izobraževanju! Preživite jih kar se da lepo. Če nas bo vreme razvajalo in nam namenilo obilico 

sonca – le izkoristite ga in čim več časa preživite na svežem zraku (poskrbite seveda za svojo 

varnost). Počnite kaj, kar vas veseli in polni, da se boste čez štirinajst dni spočiti vrnili v domače 

šolske klopi.  

Vse dobro vam želim! 

Učiteljica Milanka 

  



 

9. razred/3. skupina 

Dragi učenci, 

rešili ste že tretje preverjanje znanja iz slovenščine. Veliko učencev je preverjanje rešilo in 

dobro vam gre. Odgovarjali ste na vprašanja o moderni ter prebrani pesmi Otona Župančiča: 

Žebljarska. 

Pri delu ste bili skoraj vsi učenci uspešni. Večinoma ste odgovorili na vsa vprašanja, vaši 

odgovori pa so bili le delno pravilni. Vprašanja izhajajo iz obravnavane snovi, torej si pomagajte 

z zvezkom in berilom. Na spletni strani so vsak teden ob koncu tedna objavljene rešitve. 

Preglejte jih ter vaše odgovore dopolnite. 

Pa naj povzamem pravilne odgovore. Avtorja Oton Župančič in Ivan Cankar sodita v literarno 

obdobje moderne. Z izrazom moderna književnost ali na kratko moderna zaznamujemo 

slovensko književnost od leta 1899, ko sta izšli Cankarjeva pesniška zbirka Erotika in 

Župančičeva pesniška zbirka Čaša opojnosti, pa do leta 1918, ko se je končala prva svetovna 

vojna in je umrl Ivan Cankar. V moderni je postalo čustvo pomembnejše od razuma in 

subjektivnost pomembnejša od objektivnosti. Za simbolizem je značilno, da besedni umetniki 

pojavov iz narave in miselnega sveta ne imenuje naravnost, temveč s simboli. Tako je pisal 

predvsem Ivan Cankar. Poleg Cankarja in Župančiča v obdobje moderne uvrščamo še Ketteja 

in Murna. Pesem Žebljarska govori predvsem o težkih delovnih razmerah delavcev, v povezavi 

z nasprotjem med lepoto narave ter človeškim trpljenjem. Socialna tematika v ospredje 

postavi nepravične družbene neenakosti oz. težke razmere delavcev, določenega družbenega 

sloja. Sporočilo pesmi je neenakost, razlike so prevelike. V verzu žareči žeblji, žeblji je 

soglasniški stik, od štirih do ene je refren ali ponavljanje, pol treh, pol treh je prav tako 

ponavljanje – geminacija, od osmih do treh! pa vzklik. Tri pike ob koncu zadnjega verza v pesmi 

pa napovedujejo, da se težko delo in izkoriščanje ne bo končalo. 

Z odgovori ste v velikem številu dokazali, da ste snov predelali in jo razumeli.   

Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Brino, Tejo, Manco, Vida, 

Jako, Zalo, Pijo in Rebeko. Ostalim pa naj bo to motivacija za drugo preverjanje znanja. 

Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju 

anket pa bodite pozorni, da zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo 

ZDANJA STRAN, ampak tudi KONEC. 

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim sproščujoče počitnice. 

vaša učiteljica Petra 

 

 

 



9. razred/4. skupina 

Dragi učenci,  

tudi tokrat ste se v večini odzvali na reševanje spletnega preverjanja znanja o prebranem 

umetnostnem besedilu (preverjanje je rešilo 15 učencev od 19). Zelo me skrbi, ker o Jasni ni 

ne duha ne sluha, pa tudi Gal, Uroš in Patrik tokrat niso oddali odgovorov. No, morda sta 2 

od navedenih med tistimi, ki so reševali naloge, pa se na začetku nista podpisala. Ugibati 

pač ne morem.   

Tokrat ste se ukvarjali že z drugim besedilom, ki je nastalo v obdobju moderne. Skoraj vsi ste 

na to vprašanje odgovorili pravilno. Obdobje v večini znate tudi časovno opredeliti, žal pa je 

večina pri odgovoru pozabila razložiti, kaj pomenita letnici 1899 (izid Cankarjeve zbirke 

Erotika in Župančičeve zbirke Čaša opojnosti) in 1918 (Cankarjeva smrt, konec 1. svetovne 

vojne). To so zelo pomembni podatki, ki jih boste morali predstaviti tudi v srednji šoli. Večina 

vas je pravilno razložila simbolizem, torej da gre za izražanje s simboli (kot npr. pri Cankarju 

klanec simbolizira revščino). Nekateri ste pisali tudi, da zavrača pozitivizem in naturalizem. Če 

bi mi to povedali pri uri, bi vas seveda vprašala, kaj sta pozitivizem in naturalizem. Bi mi znali 

odgovoriti na to vprašanje? Svetujem vam, da ne pišete o stvareh, po katerih vas učitelj ne 

sprašuje in ki jih ne poznate. V življenju je treba znati pravi čas postaviti piko. 😉 Večina vas 

je pravilno imenovala 2 Cankarjeva sodobnika (Kette, Murn), opozarjam pa na zapis velike 

začetnice v lastnih imenih. Ker ste se tudi v tej pesmi srečali s socialno tematiko, vam tokrat 

razlaga le-tega ni delala prevelikih težav. Večina vas je na podlagi tematike znala izluščiti 

sporočilo pesmi, torej da gre za kritiko slabih, človeka nevrednih razmer, v katerih delajo 

žebljarji. Nekaj vas je tudi omenilo, da tudi danes marsikdo delo opravlja v takšnih delovnih 

pogojih. To se mi je zdelo odlično. Pri vprašanjih, ki so se vsebinsko dotikala pesniškega jezika, 

ste se večinoma izkazali. 10 vas je v verzu žareči žeblji, žeblji v očeh našlo tako okrasni 

pridevek kot aliteracijo in podvojitev (geminacijo). 11 vas je v verzih … od štirih do ene …, … 

od štirih do ene … razbralo refren (pripev).  Tudi podvojitev (geminacijo) ste skoraj vsi našli v 

verzu … pol treh, pol treh … Nekatere so očitno zmedle tri pike v verzu … do osmih od treh! 

Ker na koncu verza stoji klicaj, gre za vzklik in ne zamolk. Pesem se konča s tremi pikami, ki 

niso le znak zamolka, kot ste pravilno ugotovili, ampak gre za ločilo, ki nakazuje na to, da se 

bo delo žebljarjev (žal) nadaljevalo.  

Glede na to, da ste si že izbrali srednjo šolo, menite, da se bo vaše delo razlikovalo od dela 

žebljarjev? Bo tudi tako enolično, na kar nakazuje tudi ritem v pesmi? To sta vprašanji, na 

katera bi iskali odgovore pri pouku. Iskreno želim, da ne. 

Preverjanje znanja je bilo sestavljeno iz 14 vprašanj. Bravo, Mitja in Vanja, na vsa sta 

odgovorila pravilno! 😊 Prav tako lahko pohvalim Davida, Nejo in Leo za 13 pravilnih 

odgovorov, kar je tudi odlično. Nasploh ste v povprečju dosegli 10.1 pravilen odgovor, s tem 

dosežkom pa sem nasploh zelo zadovoljna. Domen in Urban, če potrebujeta mojo pomoč, mi 

to napišita po e-pošti: maja.ogrinc@os-trebnje.si. Andrej, tvoj dosežek je bil najbrž samo 

posledica slabega dne. 

Vse še enkrat opozarjam na zapis odgovorov v celih povedih!  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pozitivizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Naturalizem
mailto:maja.ogrinc@os-trebnje.si


Tako, še čisto malo in pred vsemi nami bodo prvomajski prazniki. Potrudite se, da boste tudi 

ta teden svoje delo dobro opravili. Veselim se naslednje ankete, s katero boste dokazali, da 

tudi sami zmorete več, kot si mislite ali si upate priznati. 

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

Lepo vas pozdravljam. 

Vaša učiteljica Maja 

 

9. razred/5. skupina   

Žebljarska 

Nalogo so v skupini naredili 4 učenci od 9. 

2 učenca sta preverjanje odprla, vendar nalog nista naredila. 

Obdobje moderne prepoznavate in ga pravilno časovno uvrščate ter povezujete z ustvarjalci 

ter njihovim delom. Pravilno ste zapisali, kaj izraža simbolizem. 

Težje pa je bilo z razumevanjem/nerazumevanjem pesmi. V odgovorih ste zapisali, da je bilo 

tako včasih, da so morali veliko delati vsi, tudi otroci. Če bi pesem brali v razredu, bi jo brali 

glasno. Tako bi prepoznali monotonost in mukotrpnost žebljarjev, vpetih v delo. 

Pesnik Oton Župančič s posebno govorico ponazori razpoloženje v pesmi. Pesniška sredstva 

ste sicer navedli, vendar niso pravilno povezana  s pravim verzom iz pesmi: aliteracija, refren, 

podvojitev besed ali geminacija. Nedokončano misel ste prepoznali. 

 

Učenci, odgovorov in vaših nalog sem vesela, čeprav niso popolni. Dokazujete, da delate in 

da skušate osvojiti nova znanja. Karkoli napišete je bolje kot nič. 

Tudi v prihodnje pričakujem, da boste z radovednostjo odprli nove strani nalog za 

slovenščino. 

  

Učiteljica Mojca Bahun 

 

 

 

 

 

 

 



9. razred/6. skupina 

Pozdravljeni! 

Tokrat ste se morali spoprijeti z novim književnim obdobjem in malo drugačno pesmijo. 

Značilnosti obdobja moderna (ki se ne imenuje moderna književnost, kot ste navedli 

nekateri) imate lepo predstavljene na učnem listu. Če je možno, ga vlepite v zvezek, kot 

imamo navado, ali pa snov prepišite. To obdobje je za slovensko književnost zelo 

pomembno, kot sem že poudarila, ko smo obravnavali Ivana Cankarja. Tu najdete tako 

splošne značilnosti obdobja, značilnosti posameznih smeri kot predstavnike in pomen 

obdobja. Tu ste bili najbolj nenatančni. Pomagajte si pri reševanju z zapiski v zvezku in učnimi 

listi. Na težave ste naleteli še pri določitvi sporočila besedila. Tu se kar razpišite o tem, kaj 

pesem sporoča bralcu: pesnik obsoja takšen delovni čas, delovne razmere, delavnik … 

Pesniška sredstva smo dovolj utrdili. Tu pri prepoznavanju niste imeli težav, razen pri 

določitvi refrena (od štirih do ene). Kaj nam zamolk kot pesniško sredstvo pove, je bilo pa že 

malo težje vprašanje. Pove nam, da se bo to trpljenje nadaljevalo in da nanj delavci pristajajo 

zgolj zaradi preživetja. 

Drugače sem z vašim reševanjem zadovoljna. Bodite le malo bolj natančni, bolj natančno 

izpisujte iz besedila ali učnega lista. 

Pri reševanju ankete/preverjanja bodite pozorni, da na koncu kliknete na konec, ker drugače 

vaših odgovorov ne pošlje. Pa tudi na ime in priimek ne pozabite. 

Ko boste z delom v tem tednu zaključili, si pa le naredite počitnice po svoje – lotite se česa 

novega in bodite ustvarjalni, pomagajte staršem in predvsem pojdite v naravo, da bomo lažje 

zaključili še zadnji del šolskega leta. 

Imejte se lepo! 

Meta Kmetič 

 


