
Biblija, Psalm 130 (129), Prošnja iz globine 

 

Predelaj v i-učbeniku poglavje Biblija, Psalm 130 (129), Prošnja iz globine. V pomoč ti je tudi 
spletna stran https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index6.html in učbenik Berilo 1,  Umetnost 
besede. Uporabiš lahko tudi druge vire.  
 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 

zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

Predznanje  
 

Kaj že veš o Bibliji oziroma Svetem pismu? Svoje poznavanje Biblije zapiši 
v obliki miselnega vzorca. 
 
Miselni vzorec fotografiraj, izdelek oddaj v rubriko Predznanje. 
 

Cilji Označi, katere od navedenih ciljev bi rad dosegel in 
se boš zanje potrudil, katere malo manj in za katere 
meniš, da so zate nedosegljivi: 
– vsebinsko interpretirati Psalm 130 (129), Prošnja 
iz globine; 
– slogovno interpretirati Psalm 130 (129), Prošnja 
iz globine; 
– raziskati, kateri slovenski pesniki so pisali pesmi 
po vzoru psalmov; 
– razložiti sporočilo psalma; 
– natančno načrtovati svoje delo; 
– spremljati in ovrednotiti delo (samoevalvacija). 
 

 
 

 
 

 

Strategije 
 

Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje? 
2. Kdo mi bo pri tem pomagal? 
3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

 

Dokazi Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Za popolno poznavanje poglavja 
moraš poznati odgovore na vse zahteve: 
– razloži, kaj je psalm in kaj veš o nastanku in vsebini svetopisemske 
Knjige psalmov; 
– povzemi vsebino psalma Prošnja iz globine; 
– pojasni, kdo je pesniški subjekt v psalmu Prošnja iz globine in koga 
ogovarja; odnos pesniškega subjekta do naslovnika tudi opiši in 
komentiraj; 
– razloži, kaj pomeni besedna zveza Prošnja iz globine (lat. de profundis); 
– ugotovi, katero pesniško sredstvo poudarja ritmično oblikovanost 
pesmi in poišči še druge figure (nasprotje, retorično vprašanje, vzklik …); 
– glede na to, kako si razumel sporočilo psalma, si zamisli kratek 
naslovnikov odgovor in ga napiši; pri tem uporabi psalmična slogovna 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index6.html


sredstva; 
– utemelji, kako so psalmi vplivali na kasnejšo poezijo, in razišči, kdo od 
slovenskih pesnikov je pisal pesmi po vzoru psalmov ter kakšen naslov 
ima pesniška zbirka Alojza Gradnika iz leta 1926. 
 
Reši tudi naloge na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index6.html.  
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi. 
 

Samoevalvacija 
 

V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) Ko sem se učil, sem se naučil/spoznal _________________ 
b) Moje znanje in izdelek dokazujeta, da znam in razumem 

____________________ 
č)   Iz nalog je razvidno, da sem v pripravo vložil veliko truda, ker 
______________________________ 

 

 

 

  

Standard znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 
 

 

 

Viri  
– Ambrož, Cuderman, Degan - Kapus, Boža Krakar - Vogel, Kvas, Špacapan, Štrancar: Branja 1. Ljubljana: DZS, 2000. 
– i-učbenik, https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html, 5. 11. 2016. 
– Kos: Svet književnosti 1. Maribor: Obzorja, 2000. 
– Lah, Lenaršič, Perko, Matajc, Marinčič: Berilo 1, Umetnost besede. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html

