
 

NALOGA 

GRŠKA LIRIKA 

SAPFO: SVATOVSKA  PESEM 

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: 

- ugotovi, kdaj se v antični Grčiji pojavi lirika in s čim je povezana; 

- premisli, ali še vedno slavijo junake in njihova dejanja; 

- se pouči, kako so izvajali oz. predstavljali lirska besedila; 

- poišče podatke o avtoričinem življenju; 

- zna povezati in pojasniti pojma Lezbos in lezbicizem; 

- zna avtorico umestiti v literarno obdobje in zgodovinski čas; 

- zna razložiti pojma svatovska pesem in fragment in ju navezati na besedilo iz 

berila;  

- prebere Svatovsko pesem in navede 2 oz. 4 oz. 6 avtoričinih opisanih 

čustvenih stanj; 

- ugotovi, komu je pesem namenjena (moškemu ali ženski) in osebo poimenuje; 

- utemelji, ali se mu naslov pesmi zdi ustrezen; 

- poskuša pesem nasloviti po svoje; 

- razloži avtoričine občutke, navedene v zadnji  kitici; 

- odgovori na vprašanje, ali pesem opisuje nevestino lepoto in čustva ali 

doživljanje lirskega subjekta; 

- premisli, kam bi pesem uvrstil: med lirske, lirsko-epske ali epske pesmi, in 

pojasni, zakaj se je tako odločil; 

- spozna pojem lirski subjekt ali lirski izpovedovalec in ga zna razložiti; 

- pojasni, kaj je kot bralec doživel med branjem pesmi. 

 

Si kot bralec bolj navdušen nad liriko ali nad epiko? Ti je razumevanje pesmi delalo 

težave? 

Si zadovoljen s svojim izdelkom? 

Ti je kdo pri tem pomagal? 

 

 

 



 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 3 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 učenju in pripravi gradiva lahko uporabiš tudi druge vire. 
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