
 

NALOGA 

WILLIAM SHAKESPEARE: ROMEO IN JULIJA  (domače branje)  

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 umestiti v zgodovinski čas in literarno obdobje; 

- zna pojasniti oznaki največji dramatik vseh časov in shakespearsko vprašanje; 

- se pouči o elizabetinskem gledališču in ga primerja z antičnim; 

- ponovi znanje o dramatiki in posebej o tragediji; 

- ponovi pojma analitična  in sintetična drama; 

- zna pojasniti pojma fizične in psihične žrtve; 

- prebere domače branje v celoti; 

- poišče vrh v dramskem besedilu; 

- napiše dnevnik branja, označi kraj in čas dogajanja; 

- razloži naslov dela in je pozoren na družbeno pripadnost naslovnih oseb; 

- predstavi naslovni osebi in njun odnos; 

- ugotovi, kdo vse so fizične žrtve v drami in zakaj; 

- premisli, katere značajske lastnosti bi lahko pripisal Lorenzu; 

- presodi, katera oseba v delu mu je bila všeč in zakaj; 

- premisli, kako bi on ravnal na Romeovem mestu; 

- ugotovi, kakšno sporočilo nosi drama. 

 

Si zadovoljen s svojimi odgovori? Katero vprašanje se ti je zdelo najtežje? 

Ti je pri delu kdo pomagal? Ali si si pomagal še s kakšnimi drugimi viri? Naštej jih! 

Branje dela Romeo in Julija je zahtevno. Kaj je po tvoji presoji za bralčevo 

razumevanje najzahtevnejše? Si razumel vse besede? Ali si lahko sledil zgodbi? Je 

prebrano delo naredilo nate vtis? Kakšnega? 

Si si morda predhodno ogledal film? 

 

 

 

 



 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 10 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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