
Brižinski spomeniki II in drugi srednjeveški rokopisi pri Slovencih 
 
Predelaj v i-učbeniku poglavje o Brižinskih spomenikih. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index.html.  
 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 
zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 
 

Predznanje 
 

Na spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index.html reši 
križanko (na levi strani). Ko dobiš geslo, premisli, kaj veš povedati o 
njem. Tako rešitve križanke kot svoje razmišljanje o geslu fotografiraj, 
zatem  izdelek oddaj v rubriko Predznanje. 

Cilji S številkami 1̶ 8 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi, kaj 
za nadaljnje cilje: 

- spoznati osnovne podatke o Brižinskih spomenikih: kaj so, najdba, 

pisava, čas nastanka, kraj nastanka … 

- poiskati motive v Brižinskih spomenikih II, določiti temo in idejo 

besedila 

- spoznati značilnosti pridige in vrste pridig; opredeliti, v katero skupino 

prištevamo Brižinske spomenike 

-  opredeliti pomen Brižinskih spomenikov II: kulturni, jezikovni in 

verski 

- predstaviti vsebino Brižinskih spomenikov II 

- spoznati, kateri glasovi so še ohranjeni v Brižinskih spomenikih II in 

jezik primerjati z današnjim 

- spoznati besedišče Brižinskih spomenikov II in ugotoviti, kaj je 

značilno zanj 

- spoznati še druge rokopise, ki so nastali na našem ozemlju v srednjem 

veku: Celovški, Stiški, Starogorski … 

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? Pri tem odgovori na spodnje 
zahteve (le-te so označene z barvami – za popolno poznavanje 
poglavja moraš poznati odgovore na vse zahteve): 
- zna razložiti in poiskati osnovne podatke o Brižinskih spomenikih (pri 
tem mu je lahko v pomoč naloga na spletni povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index.html, pri kateri mora urediti 
ustrezne podatke; 
- zna obnoviti besedilo; 
- zna poiskati in določiti temo, motive in idejo verskih besedil; 
- našteje in v virih poišče še druge rokopise, ki so v srednjem veku 
nastali na naših tleh; 
- išče osnovne podatke o teh zapisih; 
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- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index3.html# - desno spodaj – reši 
kviz (na koncu fotografiraj statistiko o uspešnosti reševanja naloge in 
le-to dodaj med dokaze);  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index5.html reši nalogo 9; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index6.html  reši nalogi: 10 in 13 
 
- na osnovi vedenja o vrstah pridig Brižinske spomenike II zna umestiti 
med homilije in povedati, kaj je zanj značilno;  
- na osnovi vsebine pridige zna določiti zgradbo Brižinskih spomenikov 
II (pri tem upošteva preteklost, ko je bil Adam zaradi greha izgnan iz 
raja in je izgubil večno življenje, in prihodnost, saj nam izgubljeno 
večno življenje v raju lahko omogočijo dobra dela, ki jih delamo v 
sedanjosti); 
- v besedilu prepoznava jezikovno-slogovna sredstva in jih določa (reši 
nalogo na spletni povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index2.html - levo zgoraj); 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index4.html (desno) na časovni 
premici uredi nastanek posameznih zapisov; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index5.html reši naloge: 1, 2, 3, 4, 
5 in 7; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index6.html reši naloge: 11, 12 in 
14 
 
- spozna zapis nekaterih glasov in Brižinske spomenike II poskuša 
samostojno prebrati;  
- zapis glasov, ki jih danes več ne poznamo, nadomesti z današnjimi 
črkami – pri tem ugotovi, koliko različnih i-jev se je govorilo v času 
nastanka BS II in da so obstajali še nosniki; 
- razčlenjuje besedišče Brižinskih spomenikov II in podaja svoje 
ugotovitve o tem;  
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index5.html reši nalogi: 6 in 8; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2462/index6.html reši nalogo 15 
 
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku v povedih odgovori na vprašanja: 
a) S čim si bil zadovoljen pri učenju?  

b) Kaj ti je posebno dobro uspelo?  

c) Kaj bi lahko izboljšal?  

d) Kaj si pri tem spoznal o sebi/svojem delu?  

e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 
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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. 

 
 
 
 
 

 

 


