
 

NALOGA 

Rimska antična lirika 

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: 

- zna označiti zgodovinski čas in našteti najvidnejše predstavnike rimske lirike; 

- spozna odnos do lirike v tistem času; 

- zmore razložiti, v čem so bile te pesmi drugačne od grških; 

- poišče podatke o oblikah pesmi; 

- premisli, ali v pesmih pogosto izražajo resnična čustva do ene same ženske  

in kakšna so ta čustva; 

- prebere eno, dve, tri pesmi treh različnih avtorjev; 

- spozna življenje in literarno ustvarjanje posameznih avtorjev; 

- pri Katulu izpostavi najvidnejše opevano čustvo in se pozanima, kdo je v 

pesmi tako visoko čaščena ženska in kaj je v pesniku povzročila; 

- opiše, kakšno je njegovo čustveno stanje in s čim ga izrazi; 

- premisli, kakšen je njegov pesniški izraz in kako vpliva na bralca; 

- prebere njegovo pesem Sovražim in ljubim in razmisli, kako pesnik doživlja 

svoj obstoj; 

- spozna pojem epoda in ga poveže z besedilom v učbeniku; 

- premisli, ali avtor tu govori o burnih ljubezenskih čustvih; 

- poskusi izluščiti nekaj motivov in jih komentirati; 

- spozna pojem elegija in ga poveže z besedilom v učbeniku; 

- premisli, koga pesnik opeva in kaj v prihodnosti napoveduje; 

- opiše, kakšna sta njuna trenutna ljubezen in njegovo razpoloženje.   

 

Si zadovoljen s svojimi odgovori? Rad bereš liriko ali raje posegaš po epskih 

besedilih? Se ti zdijo obravnavane pesmi težke ali lahke za razumevanje? Utemelji 

svoj odgovor. 

Se ti zdijo besedila prikaz otipljivih življenjskih situacij? V kakšnem položaju so bili 

pesniki? 

Si že kdaj napisal kakšno ljubezensko pesem? 

 

 



  

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

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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