
 

NALOGA 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: DON KIHOT 

Dijak prebere poglavje v učbeniku, v pomoč mu je tudi priporočena spletna stran, na 

kateri odgovori na vsa vprašanja in reši naloge, nakar vloži v svoj listovnik sestavek, 

v katerem odgovori  na naslednje zahteve: 

 

- poišče podatke o avtorju in njegovem umetniškem ustvarjanju; 

- zna avtorja umestiti v zgodovinski čas in literarno obdobje; 

- premisli, ali že pozna kakšnega literarnega ustvarjalca iz obdobja renesanse; 

- poišče podatke o nastanku in zgradbi Don Kihota; 

- poišče definicijo romana, viteškega romana in ju zapiše; 

- pojasni pojem viteza; 

- prebere en odlomek iz romana, poišče vrh dogajanja in analizira konec 

besedila; 

- zna predstaviti tako don Kihota kot Sancho Panso in poudariti njune 

medsebojne razlike; 

- v prebranem besedilu zna poiskati osrednji dogodek in ga ustno obnoviti; 

- premisli, kakšen vitez je don Kihot, mu pripiše eno/dve/tri značajske lastnosti 

in jih pojasni; 

- zna pojasniti pojma realistično – idealistično; 

- zna pojasniti pojem tragikomično; 

- iz prebranega  besedila navede (ne)verjetna življenjska naključja;  

- presodi, ali so don Kihotovi ideali uresničljivi v življenju; 

- pojasni, zakaj je don Kihot stalno razočaran. 

 

 

So se ti zdela vprašanja zahtevna/srednje zahtevna/ zelo zahtevna? Svojo 

odločitev utemelji. 

Se ti zdijo don Kihotova dejanja žalostna/vesela? Utemelji svojo izbiro. 

     Ali si se že kdaj učil o vitezih? Pri katerem predmetu si slišal o njih? 

     Si kdaj že videl popolno viteško opravo? Kje? 

     Se je tvoja predstava o vitezih po prebranem odlomku izpopolnila?  

  



 

 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 6 ur 

Standardi znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

Vir: https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html 

Pri odgovorih si lahko pomagaš tudi z drugimi viri. 
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