
SLOVENŠČINA – 9. RAZRED                            19. maj 2020 
     
 
Dragi devetošolci, 

 

dodobra ste se namučili s slovenskimi modernisti. Danes pa vas čaka še eno pomembno 
poglavje v slovenski literarni zgodovini. 
  

 
Vam je obraz na zgornji fotografiji znan? Ste ga opazili na plakatu v učilnici za slovenščino? 
 
Ponujamo nekaj namigov: 

1. Bil je pesniški genij, rojen pred svojim časom – izjemen ekspresionist in začetnik 
konstruktivizma na Slovenskem. 
2. V njegovih pesmih je pogosto zastopana kraška pokrajina; zato ga večkrat imenujejo 
»pesnik Krasa«.  
3. Umrl je pri rosnih 22. letih. 
4. Njegova pesniška zbirka Integrali* je izšla šele leta 1967, torej posthumno**.  
 
*integral – izraz v matematiki 

** posthumno – po smrti 

 
Ste uganili, o katerem pesniku govorimo?  
Seveda, to je Srečko Kosovel.   
Več o tem pesniku si boste prebrali na spletni straneh: www.primorci.si/osebe/kosovel-
srečko/1029/ ter https://www.dnevnik.si/1042659794 ter oblikovali miselni vzorec o 
njegovem življenju in delu (ne pozabite omeniti tudi njegovih del za otroke).  
 

 



 
Pri branju podatkov o Srečku Kosovelu ste naleteli na izraz EKSPRESIONIZEM.  
 
Da bi lažje razumeli občutje ekspresionizma, ustno odgovorite na vprašanja, ki jih najdete na 
spletni strani: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2405/index.html 
 
V zvezek pa si zabeležite kratek povzetek:  
 

EKSPRESIONIZEM – (iz besede expressio – iztis, izraz) 
Ekspresionist hoče iz sebe iztisniti svoje videnje in doživljanje sveta. Svet v ta namen 
deformira. Izraža svoja napeta duhovna stanja (bolečino, gorje in grozo), beseda zato 
postane krik. Niso pomembni vtisi, temveč moralna doživetja. Taka literatura izraža 
tesnobo in nemir ter zahtevo po novem, prerojenem in boljšem človeku.  
 
Ekspresionizem je prisoten tudi v drugih vejah umetnosti, še posebej v glasbi in slikarstvu. 
Ena najbolj znanih ekspresionističnih slik je Krik Edvarda Munka. Oglejte si jo. Kako se 
povezuje z zgornjim opisom ekspresionizma? 
  

 
 
Da bi spoznali še ekspresionizem v glasbi, poslušajte Orffovo Carmino Burano, ki jo najdete 
na spodnjem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4 
 
Ko razumemo, kaj je to ekspresionizem, ni težko razumeti pesmi Rdeča raketa, ki jo najdete 
v delovnem zvezku na strani 213. Preberite jo in razmislite o sporočilu pesmi. Kaj pesem 
izraža? Svoj odgovor zapišite v zvezek.  
 
Ni potrebe po občutju brezupa ... to je vse za danes J. 
 
 
                         Vaši učitelji slovenščine 


