
Jonathan Swift, Guliverjeva potovanja 
 

Pomagaj si z zgoščenko, ki je priložena Berilu 1,  Umetnost besede (Lah, Rovtar, Perko, 

Matajc: Berilo 1, Umetnost besede. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.) in i-učbenikom 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index.html. 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 veš o razsvetljenski književnosti? Reši tudi prvi dve nalogi v  
i-učbeniku na povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index.html. 
 
Odgovore in rešitve nalog fotografiraj in izdelek oddaj v rubriko 
Predznanje. 
 

Cilji S številkami 1–5 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi cilj, kaj 
za nadaljnje: 
– spoznati življenje in delo Jonathana Swifta; 
– spoznati vsebino Swiftovega romana Guliverjeva potovanja; 
– v romanu in odlomku prepoznati značilnosti razsvetljenstva; 
– razumeti satiričnost, polemičnost in aktualizacijo romana; 
– natančno načrtovati svoje delo. 
 

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): 
– razloži, kdo je bil Jonathan Swift, in predstavi njegovo življenje in delo; 
– poznati vsebino Swiftovega romana Guliverjeva potovanja; 
– pojasni, od kod je avtor jemal snov; 
– obravnavani odlomek s pomočjo vedenja o vsebini romana ustrezno 
umesti v celoto; 
– v Slovarju slovenskega knjižnega jezika poišči pomene besed 
liliputanski, liliputanstvo; 
– pojasni, zakaj  Guliverjeva potovanja mnogokrat uvrščajo v mladinsko 
književnost; 
– razloži, zakaj sta temeljni potezi Swiftovega pisanja satiričnost in 
polemičnost; 
– razloži, ali so Swiftovi literarni namigi na takratne notranjepolitične 
probleme aktualni tudi v sodobni politični demokraciji; 
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– utemelji, katere tri teze Swift idejno razvije v romanu; 
– določi vrsto literarnega dela in razloži, zakaj se Guliverjeva potovanja 
izmikajo uveljavljenim literarnovrstnim opredelitvam. 
 
Reši učni list Razsvetljenstvo. 
 

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 rad izboljšal? 
d) Kaj si pri tem spoznal o sebi/svojem delu? 
e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 

 

 

 

 

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. 
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