
ss SLOVENŠČINA 

  

Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja  

do 16. stoletja  
 

Predelaj v e-gradivih Razvoj/Zgodovina jezika (Obdobje reformacije). V pomoč ti je tudi 

spletna stran http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-

letnik/4-letnik/razvojzgodovina-jezika-zacetek/razvojzgodovina-jezika/uvod-160/. 

V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 

zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

Predznanje  
 

S pomočjo slovarja ali spleta pojasni termin predknjižno pisno 
izročilo. 
S pomočjo učbenika za zgodovino pojasni naslednje 
pojme/dejstva/termine: 
- Kdaj so se slovanski predniki današnjih Slovencev naseljevali v 

vzhodnih Alpah in v porečju tamkajšnjih rek? 
- Kako sta se imenovali politični tvorbi? 
- Kaj veš o Karantaniji? 
- Kako je potekalo pokristjanjevanje Slovencev v 8. stoletju? 
- Kako je takrat potekalo bogoslužje in kaj so bili misijonarji po 

narodnosti? 
O Brižinskih spomenikih že veliko veš iz 1. letnika. V obliki 
miselnega vzorca ponovi že znana dejstva. 
Pomagaj si s spletno stranjo www.srednja.net. 

             Svoj  zapis oddaj v rubriko Predznanje. 
 

Cilji S številkami 1–8 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi, kaj za 
nadaljnje cilje: 

– natančno načrtovati svoje delo; 
– navesti najpomembnejše rokopise iz obdobja med 10. in 15. 

stoletjem in jih časovno umestiti; 
– odgovoriti, kdo so bili avtorji, čemu so rokopisi služili in zakaj niso 

bili tiskani; 
– spremljati in ovrednotiti delo (samoevalvacija); 
– pojasniti pomen rokopisov za Slovence in za razvoj slovenskega 

pisnega jezika; 
– pojasniti, kakšen jezik in pisava sta bila uporabljena v posameznih 

rokopisih; 
– navesti dejstva, zakaj so Brižinski spomeniki za Slovence 

najpomembnejši zapisi tistega časa; 
– navesti, kje danes hranijo rokopise in kje so lokacijsko nastali. 

Strategije 
 

Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje? 
2. Kdo mi bo pri tem pomagal? 
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3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

Dokazi Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Pri tem odgovori na spodnje zahteve 
(le-te so označene z barvami – za popolno poznavanje poglavja moraš 
poznati odgovore na vse zahteve): 

- zna navesti podatke o Brižinskih spomenikih (v katerem 
časovnem obdobju so nastali, kdaj in kje so jih našli, čemu so 
služili, kako jih še drugače imenujemo, koliko jih je in kateri 
so, kako imenujemo pisavo (po kom se imenuje in zakaj), 
kakšen je pomen za Slovence), našteti dejstva, ki kažejo na 
uporabo zgodnje slovenščine in utemeljiti, kateri del je 
najpomembnejše besedilo in zakaj; 

- zna pojasniti čas nastanka Rateškega rokopisa in drugo ime 
zanj, kaj tam najdemo, kdo je bil avtor in katero pisavo je 
uporabljal; 

- pozna podatke o Stiškem rokopisu (kdaj je nastal in kje, kje ga 
danes hranijo, koliko besedil je zapisanih v slovenščini in 
katera so ta besedila, katera pisava je uporabljena, kdo naj bi 
bila avtorja (narodnost?) in razložiti, kakšen je pomen za nas; 

- zna navesti podatke o Starogorskem rokopisu (kje ga hranijo, 
kateremu rokopisu je soroden in po čem, koliko besedil 
obsega in katera) in razložiti, po čem sklepamo, da je nastal 
po starejših predlogah; 

- povzame, kakšen je pomen vseh rokopisov za razvoj 
slovenskega jezika; 

- premisli, ali je kje zasledil podatke, da so obstajali še kakšni 
drugi rokopisi. 

Samoevalvacija 
 

V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) S čim si bil zadovoljen pri delu in zakaj? 
b) Koliko snovi je za tebe popolnoma nove? 
c) Kaj se ti je zdelo zanimivo? 
d) S čim si imel najmanj/največ težav? 
e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 

  

Standard znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

Pri učenju in izdelavi nalog lahko uporabiš tudi druge vire. 

Viri:  
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