
Orientalske književnosti 

 

Predelaj v i-učbeniku poglavje Orientalske književnosti. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2422/index.html in učbenik Berilo 1,  Umetnost besede.  
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  
 

Odgovori na vprašanja. Potem ko boš odgovoril na vprašanja, prepiši 
črke na obarvanih črticah in dobil boš geslo. 
 
1. Pomensko zaokrožena enota, izluščena iz snovi, izražena z besedno 
zvezo, npr. __ __ __ __ __  smrti. 
 
2. Veda, ki preučuje in razlaga pojavnost literature iz več perspektiv.  
LITERARNA  __ __ __ __ __ __ __  
 
3. Sporočilo besedila: __ __ __ __ __  
(Razvidna je lahko iz celotnega besedila ali le iz njegovega dela. Pri 
njenem določanju si pomagamo z vprašanjem: Kaj (nam) literarno delo 
sporoča?)  
 
4. Prispodoba ali __ __ __ __ __ __ __ __ __  podaja abstraktni svet v 
konkretni obliki. 
 
5. Zunajliterarni svet, vse, o čemer lahko pišemo.  __ __ __ __  
 
6. Nastane iz motivov in odgovarja na vprašanje, o čem književno   
delo govori. __ __ __ __ 
             
 GESLO: _________________  
 
Kaj pomisliš ob geslu, ki si ga dobil v svojih odgovorih? O tem razmisli v 
rubriki Predznanje, kot dokaz, da si nalogo rešil, pa priloži fotografijo 
rešene naloge. 
 

Cilji Označi, katere od navedenih ciljev bi rad dosegel in 
se boš zanje potrudil, katere malo manj in za katere 
meniš, da so zate nedosegljivi: 
– spoznati, kje in kdaj so se razvile posamezne 
orientalske književnosti; 
– spoznati, katere književne zvrsti in vrste so se 
razvile v orientalskih književnostih; 
– spoznati najpomembnejša dela, ki so nastala v 
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orientalskih književnostih, in njihove avtorje; 
– utemeljiti vpliv orientalskih književnosti na 
evropske, med drugim tudi na slovensko; 
– razložiti nastanek in razvoj pisave; 
– natančno načrtovati svoje delo; 
– spremljati in ovrednotiti delo (samoevalvacija). 
 

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, kaj označujemo z izrazom orientalske književnosti; 
– razloži, kje in kdaj so se razvile posamezne orientalske književnosti; 
– naštej, katere književne zvrsti in vrste so se razvile v orientalskih 
književnostih; 
– razloži, kakšen je bil njihov medsebojni vpliv in kakšno vlogo so imela v 
teh književnostih verstva; 
– pojasni, kateri versko-filozofski sistemi so bili značilni za posamezne 
orientalske književnosti; 
– naštej najpomembnejša dela, ki so nastala v orientalskih književnostih, 
in njihove avtorje; 
– razloži, katera orientalska književnost je najbolj vplivala na evropske 
književnosti, med drugim tudi na slovensko; 
– pojasni, kje in kdaj se je razvila prva pisava, in naštej ter opiši stopnje v 
razvoju pisave; 
– razišči, katerim jezikovnim skupinam pripadajo jeziki, v katerih so 
nastajale stare orientalske književnosti; 
 – na zemljevidu poišči območja, kjer so obstajale ali še obstajajo te 
književnosti. 
Preberi besedilo v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2422/index.html. Reši tudi učni list 
Orientalske književnosti. 
 
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi. 
 

Samoevalvacija 
 

V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) Na znanje o orientalskih književnostih sem ponosen, ker 

________________________ 
b) Ko sem se učil, sem se naučil/spoznal _________________ 
c) Moje znanje in izdelek dokazujeta, da znam in razumem 

____________________ 
č)   Iz nalog je razvidno, da sem v pripravo vložil veliko truda, ker 

         ____________________________ 
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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. 
 

 

Viri  
– Ambrož, Cuderman, Degan - Kapus, Boža Krakar - Vogel, Kvas, Špacapan, Štrancar: Branja 1. Ljubljana: DZS, 2000. 
– i-učbenik, https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html, 5. 11. 2016. 
– Kos: Svet književnosti 1. Maribor: Obzorja, 2000. 
– Lah, Lenaršič, Perko, Matajc, Marinčič: Berilo 1, Umetnost besede. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 
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