
Lirske ljudske pesmi: Trgaj mi rožice ali Dekle na sred morja 
 
V i-učbeniku predelaj poglavje o lirskih ljudskih pesmih. Izbiraš lahko med dvema pesmima, 
in sicer Trgaj mi rožice ali Dekle na sred morja. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/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/slo1/2670/index.html reši 
nalogo na levi strani. Rešitve fotografiraj in 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 lirskih ljudskih pesmih: kaj je zanje 
značilno, v kakšnih zgodovinskih okoliščinah so nastajale … 

- poiskati motive v pesmi Trgaj mi rožice ali Dekle na sred morja, 
določiti temo in idejo pesmi 

- opredeliti pomen lirskih ljudskih pesmi 
- predstaviti vsebino ene od lirskih ljudskih pesmi (Trgaj mi rožice ali9 

Dekle na sred morja) 
- spoznati in določiti slogovna sredstva v izbrani lirski pesmi 
- spoznati, kaj je značilno za vsebino lirskih ljudskih pesmi 

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 ljudskih lirskih pesmih (pri 
tem mu je lahko v pomoč naloga na spletni povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index.html (prva in druga naloga 
desno), pri katerih dopolni manjkajoče podatke; 
- o značilnostih ljudskega slovstva; 
-navede mejnike, ki so pomembno vplivali na razvoj ljudskega slovstva 
od 15. do 20. stoletja; 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index3.html  - desno reši obe 
nalogi (na koncu fotografiraj statistiko o uspešnosti reševanja nalog in 
le-to dodaj med dokaze);  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index4.html reši nalogi 1 in 4; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index5.html reši nalogi: 10 in 12. 
 
- na osnovi vedenja o značilnostih lirskih pesmi in obravnavi ene od 
lirskih pesmi zna določiti motive, temo, idejo;  
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- v besedilu prepoznava jezikovno-slogovna sredstva in jih določa (reši 
nalogo na spletni povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index4.html - reši naloge 3, 5 in 6; 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index5.html -   reši naloge 11, 13 in 
14; 
- raziskuje preko različnih virov spoznanja o ljudskih običajih, lirski 
tekst spreminja v dramskega;   
- razišče, kako drugi slovanski narodi sprejemajo ljudske lirske pesmi;  
- določa vrsto lirskih pesmi; 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index4.html reši naloge: 2, 7, 8 in 
9; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2670/index5.html reši naloge: 15, 16 in 
17. 
Rešene naloge fotografiraj in jih oddaj med Dokaze. 
 
Dokaze o rešenih i-nalogah fotografiraj, druge dokaze priloži kot 
priponke, in vse oddaj v razdelek Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku v povedih odgovori na vprašanja: 
a) Kaj si se naučil, kako učinkovit si bil?  
b) Kako  izdelek dokazuje tvoj napredek/dokazuje, da 

razmišljaš/ravnaš drugače kot v preteklem obdobju? 
 

 
 
 

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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