
Klasicizem 

 

Predelaj v i-učbeniku poglavje Klasicizem. V pomoč ti je spletna stran 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index.html in učbenik Berilo 1, Umetnost besede  

(str. 305). 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 klasicizmu? Ali že poznaš kakšno klasicistično delo?  
 
Reši tudi naloge na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index.html. 
 
Odgovore in rešitve nalog fotografiraj in izdelek oddaj v rubriko 
Predznanje. 
 

Cilji S številkami 1–4 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi cilj, kaj 
za nadaljnje: 
– spoznati, katere književne smeri prevladujejo v 17. in 18. stoletju; 
– predstaviti značilnosti evropskega klasicizma, avtorje in dela; 
– razložiti, kakšen je njegov kulturno- in literarnozgodovinski pomen; 
– 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? Za popolno poznavanje poglavja 
moraš poznati odgovore na vse zahteve: 
– pojasni, katere književne smeri prevladujejo v 17. in 18. stoletju; 
– razloži, kaj  je značilno za književno obdobje klasicizma; 
– pojasni, katere zvrsti in vrste je gojil klasicizem; 
– naštej osrednje klasicistične avtorje in njihova dela; 
– razloži pravilo o treh dramskih enotnostih; 
– pojasni, ali je izraz klasicizem v zvezi z besedo klasika, in utemelji, ali je 
med obema pomenska razlika; 
– razloži, kakšen je njegov kulturno- in literarnozgodovinski pomen; 
– pojasni, katere so glavne ideje klasicizma. 
 
Preberi besedilo na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index3.html in reši miselni vzorec na 
desni strani.  
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V i-učbeniku na povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index2.html 
reši naloge in učni list Klasicizem.  
 
Ko boš predelal tudi poglavje Razsvetljenstvo, reši v i-učbeniku tudi 
naloge na povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/index5.html, s 
katerimi boš primerjal klasicizem in razsvetljenstvo. 
 
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 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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