
 

NALOGA 

RENESANSA  IN  HUMANIZEM 

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: 

 

- pojasni pojem renesansa,  ga poveže s takratnim družbenim okoljem in ga zna 

časovno in prostorsko umestiti; 

- zna odgovoriti na vprašanji, ali smo Slovenci imeli renesanso, zakaj da/ne; 

- zna pojasniti, kako se je izraz renesansa skozi zgodovino uporabljal; 

- zna navesti glavne lastnosti renesanse; 

- zna poimenovati domovino renesanse in pojasniti vzroke za nastanek; 

- se opredeli do največje vrednote renesanse in zna svojo izbiro pojasniti; 

- zna pojasniti povezavo z antiko; 

- premisli, ali je bilo krščanstvo takrat še aktualno in pojasni, kakšno vlogo je 

imelo; 

- poimenuje pojav, ki je tesno povezan z renesanso, in  zna razložiti njegovo 

vlogo in pomen; 

- zna poimenovati vsa področja umetnosti, kjer se pojavlja humanizem; 

- zna našteti nekaj izumov in odkritij tistega časa; 

- zna razložiti pomen renesanse na književnem področju; 

- zna našteti najpomembnejša imena književnih ustvarjalcev in poimenovati 

področja, na katera so usmerili svoje književno delovanje; 

- zna povzeti pomen renesanse in humanizma za književnost in umetnost 

nasploh.  

 

Pri katerih šolskih predmetih si se že srečal s pojmoma renesansa in humanizem? 

Ste govorili tudi o pomenu vpliva na razvoj književnosti? 

Pri odgovorih na vprašanja si verjetno uporabil še druge vire. Katere? Zabeleži jih. 

Si že obiskal kakšen muzej in si ogledal renesančne umetnine? Po čem jih 

prepoznaš? 

Je to obdobje po tvoji presoji pomembno/zelo pomembno za razvoj umetnosti? Svojo 

izbiro utemelji. 

 



 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 6 ur 

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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