
DOBRO JUTRO,     
DOBER DAN 

PREDEN SE LOTIŠ DELA, POGLEJ SKOZI OKNO IN ZAPIŠI,  KAJ VIDIŠ V 
DALJAVI. NATO ZAPIŠI OBČUTKE, KI  SO TE SPRELETELI OB POGLEDU.



Impresionizem

Besede, ki si jih zapisal, poskušaj zapisati v obliki pesmi. Pesem, ki si jo zapisal, je impresionistična 
pesem.

Preberi   

Impresionizem je v osnovi slikarsko gibanje, 

ki se je razširilo na poezijo. 

Razvilo se je v Parizu, poimenovano je bilo po sliki

Clauda Moneta Impresija, vzhajajoče sonce.

Impresionizem izraža negativno reakcijo na obdobje realizma in naturalizma (literarni obdobji, ki 
prikazujeta realnost takšno, kot v resnici je) ter se usmerja k čustvom, čutom ter intuiciji – gre 
torej za upodabljanje trenutnih vtisov posameznika, ne da bi zraven dodajali karkoli drugega, 
poudarek je na trenutnosti. Osrednji pojem postane razpoloženje. Pokrajina postane osrednji 
motiv. Podoba iz narave vzbudi v človeku neke trenutne čutne vtise (impresije).



Josip Murn Aleksandrov: življenjepis
Preberi

Josip Murn (Aleksandrov) se je rodil 4. marca  1879 v Ljubljani in umrl  18. junija 1901 v Ljubljani.

Rodil se je kot nezakonski otrok Mariji Murn in Ignacu Cankarju. Oče zanj ni skrbel, kmalu po njegovem 
rojstvu se je poročil z drugo, štiri leta kasneje pa umrl za tuberkulozo. Mati ga je v duševni stiski dala v rejo 
v Zadobrovo, sama pa je šla služit v Trst, od koder se ni vrnila. Bil je tudi v reji pri Sv. Krištofu, nazadnje pa 
pri materi Kalanovi na Poljanski cesti. Leta 1885 je bil sprejet v cerkveni šolski zavod Marijanišče v Ljubljani. 
Nato je obiskoval nižjo gimnazijo v Ljubljani in objavljal rokopise svojih pesmi v literarnem časopisu Dijaške 
vaje.

Po ljubljanskem potresu leta 1895 se je vrnil k materi Kalanovi, s katero sta se preselila v Cukrarno, kjer je 
preživel zadnji del svojega življenja. Tam se je spoprijateljil z Ivanom Cankarjem, Dragotinom Kettejem in 
Otonom Župančičem. Po maturi leta je s štipendijo odšel na Dunaj. S študijem ni uspel, zato je izgubil 
štipendijo in se znašel v pomanjkanju. Poleg tega je bil čedalje bolj bolan, na oddih je odhajal na kmete na 
Gorenjsko. Tu se je začel družiti s pesnico Vido Jeraj. Nekajkrat je preživljal svoje šolske počitnice v Vipavski 
dolini na domačiji pri Aleksandrovih, od tod psevdonim Aleksandrov. Leta 1899 se je vrnil v Ljubljano, kjer 
se je zaposlil kot stenograf, leta 1900 pa kot pisar pri Trgovski zbornici. Kmalu zaradi bolezni tudi tega ni več 
zmogel in je ostal brez sredstev za življenje. Denarno ga je še najbolj podpirala materina sestra Marjana, od 
prej pa je imel skromne prihranke od poučevanja in pisateljevanja.

Junija je v Cukrarni umrl za jetiko na isti postelji kot dve leti prej Kette. Pokopali so ga pri Sv. Krištofu, 
pozneje pa prenesli v grob pesnikov slovenske moderne na ljubljanskih Žalah, kjer je pokopan skupaj s 
Cankarjem, Kettejem in Župančičem.



Zapis v zvezek

Josip Murn Aleksandrov: Pesem     
Josip Murn (Aleksandrov) se je rodil 4. marca  1879 v Ljubljani in umrl  18. junija 1901 v Ljubljani.

Dela: zbirka z naslovom Pesmi in romance, ki je izšla šele po njegovi smrti leta 1903; pesmi zanjo 
je zbral Ivan Prijatelj in s tem prvi določil pesnikovo vrednost.



Preberi pesem v berilu na strani 104

Odgovori na vprašanja:

1. Kakšno razpoloženje vzbuja pesem v tebi?

2. Ali je bil tvoj pogled v daljavo podoben pesnikovemu (moten, nisi videl razločno)?

3. Kakšne volje je pesnik?

4. Ali je pesnikovo razpoloženje trajno ali trenutno?

5. Kaj pesnik vidi v daljavi?

6. Kateri del dneva je pesnik zabeležil v pesmi (utemelji z verzom)?

7. Kateri čut (vonj/okus/vid/sluh/otip) je prisoten v 1. kitici?

8. Kateri čut se pridruži v 2. kitici?

9. V čem se 3. kitica razlikuje od 1. in 2.?

10. Kako si razlagaš verza (čuj, nade se rode / kot reka odhite) nade*: upanje

11. Kakšno lastnost ima nada (upanje)?

12. S čim iz narave to lastnost primerja?

13. Utemelji, zakaj je to impresionistična pesem:



Rešitve (po smislu)
1. Kakšno razpoloženje vzbuja pesem v tebi?

2. Ali je bil tvoj pogled v daljavo podoben pesnikovemu (moten, nisi videl razločno)?

3. Kakšne volje je pesnik? /žalosten, melanholičen

4. Ali je pesnikovo razpoloženje trajno ali trenutno? /trenutno

5. Kaj pesnik vidi v daljavi? / reko in zvezde

6. Kateri del dneva je pesnik zabeležil v pesmi (utemelji z verzom)? /noč; … in v črno noč hiti.

7. Kateri čut (vonj/okus/vid/sluh/otip) je prisoten v 1. kitici? /vid: glej

8. Kateri čut se pridruži v 2. kitici? /sluh: poljana tiha

9. V čem se 3. kitica razlikuje od 1. in 2.? /V 1. in 2. kitici je narava; v 3. kitica je človek s svojimi čustvi.

10. Kako si razlagaš verza (čuj, nade se rode / kot reka odhite) nade*: upanje /Tako reki kot upanju je skupno, da 

odhiti, je minljivo.

11. Kakšno lastnost ima nada (upanje)? /Da je svetlo kot zvezde in odide kot reka (minljivost).

12. S čim iz narave to lastnost primerja? /z reko in zvezdami

13. Utemelji, zakaj je to impresionistična pesem. /Vtis iz narave vzbudi v pesniku neko trenutno čustvo



Dodatne naloge:
Reši naloge na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2399/index5.html

Nariši svojo ali pesnikovo pesem. 

Svoje pesmi in slike mi pošlji.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2399/index5.html

