
Dragi učenci, 

 

dočakali smo – epidemija je uradno preklicana. Kaj to pomeni za šolo in pouk, bomo videli. 

Zaenkrat se še dobivamo na daljavo.  

 

V naslednjem tednu se bomo srečali s tujim književnikom – z Levom Nikolajem Tolstojem – 

ruskim realistom, ki je živel zelo neobičajno življenje.  

Prebrali boste odlomek “Starejši brat”.   

 

To bi bilo za ta teden. 

 

Ostanite zdravi in dobre volje 

 

Vaša učiteljica Jolanda 

 

  



Lev Nikolajevič Tolstoj – Starejši brat 
 

1. Razmišljaj 😉 

 

- Ali imaš brata ali sestro?  

- Kako se razumeš z njim/z njo? 

- Kakšen odnos imata? 

- Ali se pogosto prepirata? Sta se že kdaj tako sprla, 

da se zaradi tega nista dlje časa pogovarjala? 

- Če nimaš brata/sestro – bi si želel brata ali sestro? 

Zakaj ja/zakaj ne? 

 

 

 

2. Besedilo 

 

Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat 

 

Katere narodnosti je Tolstoj?  

- predstavnik ruskega realizma. 

 

Morda ste že slišali za roman Vojna in mir? Ali pa ste 

gledali film Ana Karenina?  

 

TU NAJDETE BESEDILO: 

 

https://www.ucimte.com/?q=inter

aktivni_ucbenik_prost_dostop/10

00196 - strani 96 - 99  

 

 

PPT - glavne podatke si prepišite 

v zvezek 

 

3. Ponovitev 

 

Napiši kratko obnovo besedila.  

 

 

4. Razčlenjevanje besedila 

 

Odgovori na vprašanja v berilu.  

- Kako Lev vidi svojega starejšega brata? 

- Je Volodja res tako dober ali ga Lev idealizira? 

Zakaj? 

- Kako opiše njegov značaj in svoj odnos do njega? 

- Kaj pa Lev pove o sebi? 

 

V kateri osebi pripoveduje pripovedovalec. 

- gre za prvoosebnega pripovedovalca.  

 

PRVOOSEBNI PRIPOVEDOVALEC – tip 

pripovedovalca, ki je poleg tretjeosebnega v literaturi 

najpogostejši. Tip pripovedovalca se razločuje po tem, v 

kateri osebi govori pripovedovalec. Pripovedovalca ne 

smemo enačiti z avtorjem.  

 

AVTOBIOGRAFSKA PRIPOVED – kadar avtor 

pripoveduje o dogodkih, ki so se v resnici pripetili njemu, 

pripoveduje svojo življenjsko zgodbo. Lahko gre za 

avtobiografijo (celoten življenjepis) ali pa samo 

avtobiografske prvine, posamezne drobce iz avtorjevega 

življenja. 

 

 

 

Prepis v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepis v zvezek. 

 

 

 

 

 

Prepis v zvezek. 

 

5. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ V POMOČ: 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196


 

Pripravi govorni nastop o Tolstoju o njegovem življenju in 

delu. 

Poišči kakšne zanimivosti o Tolstojevem življenju. 

https://www.youtube.com/watch?

v=fITKUJ8ceFA  

- življenjepis (PPT) 
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