
 

NALOGA 

GRŠKA ANTIČNA  KNJIŽEVNOST (oznaka obdobja) 

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  naslednje zahteve: 

- ugotovi, kaj pomeni izraz antika, in kaj nam v literaturi predstavlja; 

- navede, katera tri obdobja ločimo v grški književnosti in kako jih časovno 

opredelimo; 

- odgovori na vprašanji, v katerem obdobju prevladuje epsko pesništvo in zakaj; 

- natančno pojasni pojem homersko vprašanje; 

- navede podatke, zakaj je nastala lirska poezija v 7. st. p. n. št. in v čem se loči 

od takratne epike; 

- poišče podatke, kdo sta najbolj znana starogrška lirska pesnika; 

- v povezavi s pojmom tragedija razloži izvor in pomen besede in povezavo z 

obredjem v čast bogu Dionizu; 

- navede razvojne stopnje tragedije in njihove značilnosti; 

- opiše starogrško gledališče (navede 3/5 oz. vse značilnosti); 

- pojasni vlogo dramskega pisca; 

- navede čas največjega razvoja tragedije in imena treh takratnih 

najpomembnejših ustvarjalcev; 

- pojasni pojem stara grška komedija in njegov pomen. 

 

Kaj  že veš  o antiki iz osnovne šole? 

Pri katerih predmetih v srednji šoli si se srečal z obravnavo antike? 

Si na vprašanja lahko odgovarjal sam ali ti je pri tem kdo pomagal? 

Si vse našel v učbeniku za književnost za 1. letnik? 

Pojasni, ali kdaj v  vsakdanjem življenju uporabljaš besedo tragedija in v katerem 

pomenu!  

Ali znaš ločiti pomena tragedija in tragično? 

 

 

 



 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

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 učenju in pripravi gradiva lahko izbereš tudi druge vire. 
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