Dragi učenci,
dočakali smo – epidemija je uradno preklicana. Še en teden “na daljavo” – pa se vidimo “v
živo”.
Torej – v tem tednu bomo spoznali še zadnjega predstavnika Moderne – Josip Murn
Aleksandrov.
Seznanili se bomo s pesmijo Kmečka pesem.
Ostanite zdravi in dobre volje
Vaša učiteljica Jolanda

Josip Murn Aleksandrov – Kmečka pesem
1. Razmislek
Preberi Murnovo pesem Pa ne pojdem prek poljan.

Pa ne pojdem prek poljan,
je v poljani črni vran,
je v poljani noč in dan.
Jaz bojim se ga močno,
črno vranje je oko,
črna slutnja gre z meno.
Ah, v tujini bodem pal,
vran oči mi izkljuval,
krakal bo, ne žaloval

Gre za temačno občutje –
značilno za liriko (pesništvo)
moderne.

Kakšna se ti zdi pesem, kakšno razpoloženje zbuja?
2. Besedilo/pesem
Spoznal/-a boš pesem Josipa Murna Aleksandrova.
a) Pesem preberi.
b) Odgovori ustno:
Kaj je prvi vtis?
Kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin?
Kaj ste slišali?
Na katero čutilo deluje pesem?
č) Preberi pesem še enkrat - glasno.
3. Analiza pesmi

TU NAJDEŠ BESEDILO:
https://www.ucimte.com/?q=inter
aktivni_ucbenik_prost_dostop/100
0197 - strani 102/103

Recitacija pesmi.

Odgovori na vprašanja iz berila (stran 103) – ustno
4. NOVE NALOGE
Reši učna lista.

TU NAJDEŠ POMOČ:
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2398/i
ndex.html
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/pr
ed-140-leti-se-je-rodilnovoromanticni-pesnik-josip-murnaleksandrov/481662

https://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi381539/

JOSIP MURN - ALEKSANDROV: KMEČKA PESEM
1. O čem govori Kmečka pesem?

2. Kakšnega razpoloženja je pesnik? V čem se to razpoloženje razlikuje od pesmi,
ki ste jo prebrali na začetku (Pa ne pojdem prek poljan)?
3. Kakšen odnos ima pesnik do življenja na kmetih? Je realen ali idealiziran?
4. Govori pesnik samo o kmečkem življenju ali omenja tudi kakšen kmečki običaj?

5. Kdo je Alenčica in kakšno vlogo ima v pesmi?

6. Iz tretje kitice razberi, kaj je na kmetih pomembno. Odgovor utemelji.

7. Od kod je pesnik vzel motiv za pesem?

Literarno-teoretska razčlenitev:
Koliko kitic ima pesem?
Koliko vrstic ima posamezna kitica? Poimenuj takšne kitice.
Ali je v pesmi rima? Kakšna?
Katera pesniška sredstva še lahko v pesmi najdeš?

JOSIP MURN- ALEKSANDROV (s pomočjo spletnih strani)
1. Kakšen pesnik je bil Josip Murn – Aleksandrov? _______________________
2. Koliko let je živel?

_______________________

3. Kje je stanoval?

_______________________

4. V katero društvo se je včlanil?

_______________________

5. Kdo so bili še člani tega društva? ___________ ___________ _____________
6. Kje je preživljal počitnice?

_______________________

7. Kakšne pesmi so tam nastajale? ________________ ___________________
8. Za kateri dve pesmi pravimo, da sta vrh njegove poezije, v kateri idealizira kmečko
življenje?

__________________________________________________

9. Murn je bil (podčrtaj) : a) vesel, b) otožen, c) radoživ, d) nemiren
10. Murn pravi: »___________________ - to sem jaz.«
11. Po letu 1895 se je preselil v ______________________.
12. Zakaj je šel v Trst?

_______________________

13. Katerega pisatelja realizma omenjajo v besedilu? ________________________
14. Kdo je bila njegova velika ljubezen?

________________________

15. Kje je študiral in kaj?

______________ ________________________

16. Od kod njegov psevdonim?

________________________________________

17. Kateri vokal (samoglasnik) se največkrat pojavi ________________________
v pesmi Vlahi?
18. Kdaj je umrl?

________________________

19. Kdo je uredil in izdal njegove pesmi?

________________________

20. Naslov Murnove pesniške zbirke je

________________________

