
 

NALOGA 

Petrarca : Sonet št. 61 

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  na naslednje zahteve: 

 

- poišče podatke o avtorju in njegovem umetniškem ustvarjanju; 

- zna avtorja postaviti v literarnozgodovinski čas in poimenovati njegove 

sodobnike; 

- premisli, ali je kdaj že slišal za pojem pesniški ideal, se poskuša spomniti 

njegovega pomena in ga poveže z Lauro Portinari, pesnikovo nesojeno 

ljubeznijo; 

- poišče podatke, na osnovi česa je avtor gradil svoje pesmi, posvečene Lauri; 

- ponovi, kaj je sonet, kakšna je njegova zgradba in kdo je prvi pisal sonete; 

- poišče pomen pojma petrarkist in ga zna povezati z največjim slovenskim 

pesnikom; 

- pesem prebere in pri analizi besedila izlušči opazne motive; 

- zapiše besedo oz. besedno zvezo, ki je v pesmi najbolj izstopajoča, in 

razmisli, kaj pomeni; 

- opiše stanje pesnikove duše ob srečanju z Lauro; 

- ponovi, kaj je mnogovezje, in ga poišče v besedilu; 

- poišče in poimenuje še druge figure, s katerimi pesnik stopnjuje svoje 

ljubezensko doživetje; 

- prebere Sonet št. 90 in prepozna sporočilo pesmi.   

 

 

Si zadovoljen s svojimi odgovori? Raje prebiraš lirska ali epska besedila? 

Ti je pri delu kdo pomagal? S katerimi viri si si še pomagal? 

Ali ti je uspelo v predvidenem času rešiti nalogo? 

Kaj ti je delalo največ težav? 

Ti je všeč ljubezenska lirika? 

 



 

 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 4 ure 

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 odgovorih si lahko pomagaš tudi z drugimi viri. 
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