
Srečko Kosovel, Kons: 4, berilo, str. 158 (2 uri + DN)  
(učni list lahko natisneš in ga rešiš – od 1. do 6. nal., drugače piši vprašanja in 

odgovore v svoj zvezek) 

 

Dejavnosti pred branjem – reši spodnje naloge 

 

1. Kakšen je svet v katerem živiš? Nanizaj ideje, asociacije. Pomisli na: položaj 

posameznika v družbi, družbeno in politično ureditev v državi, pravico odločanja, svobode govora, 

dobrine, ki so ti dostopne, dobrine, o katerih lahko samo sanjaš, odnose med ljudmi, državami, izbiro 

vere in njena načela, stanje v svetu (mir, vojne, lahkota, razsipnost), novice, ki jih prebereš v dnevnem 

časopisu ... 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

2. Ali si s podobo sveta, v katerem živiš, zadovoljen? Svoj odgovor utemelji.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Katere vrednote so po tvojem mnenju pomembne, da so ljudje zadovoljni? 
Spodnje vrednote prepiši v ustrezen stolpec. 
resnica denar iskrenost red egoističnost svoboda lenoba znanje sočutje delavnost kaos laž delavnost 
pohlep svoboda govora solidarnost ljubezen varnost  enakopravnost nepredvidljivost nasilje  strpnost 
poštenost 

 

                  
 
 
 
 

                 

 

4. Kaj bi storil, če bi imel moč in možnost spremeniti svet na boljše? Predstavi 

ukrepe. Namig: naveži se na prvo nalogo.  Kako bi spremenil reči, ki te motijo? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

5. Kakšna je tvoja vizija sveta čez 10 let? Razmisli in odgovori. Namig: položaj 

posameznika, razlike med družbenimi sloji, vključenost posameznikov v gradnjo družbenega sistema, 

lakota, bogastvo, nemiri, kaj bodo prinesli novi tehnološki dosežki (razvoj moderne tehnologije) ... 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. O vsem tem so v svojih delih razmišljali in še razmišljajo književniki. Kako je 
po prvi svetovni vojni na stanje družbe in sveta gledal Srečko Kosovel, boš 
spoznal v nadaljevanju.  



Dejavnosti ob branju – piši v zvezek 
 
7. Preberi pesem Kons: 4 na str. 158. Preberi razlago besed ob pesmi. 
 

 Preberi vprašanja pod RAZISKUJMO BESEDILO (str. 159) in odgovore 
napiši v zvezek. 

 Preberi POTUJMO V SVET KNJIŽEVNOSTI (str. 159), v zvezek napiši 
značilnosti konstruktivistične pesmi in odgovori na vprašanja.  

 Kons: 4 je eden izmed Kosovelovih konsov oz. konstruktivističnih pesmi, ki so 

izšle v zbirki Integrali (1967). Beseda kons je okrajšava za besedo konstrukt 

oz. konstrukcijo. 

 Konstruktivizem je umetnostna in tudi arhitekturna smer, ki je okoli leta 1914 

nastala pod vplivi tehnološkega razvoja. Na Slovenskem se je kot smer 

uveljavil po prvi svetovni vojni. Najvidnejši predstavnik konstruktivizma na 

Slovenskem je prav Srečko Kosovel. 

 

Dejavnosti po branju 

 odpri spletno stran iUčbeniki (slovenščina 9, KAZALO, MED OBEMA 

VOJNAMA, KOSOVEL: KONS Z) in reši povzetek in naloge.  

ali na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2405/index5.html  

 

 

 Oblikuj konstruktivistično pesem, ki bo prikazala podobo sveta.  Iz 

časopisov ali revij izreži posamezne naslove, besede, črke, znake, simbole ... Vzemi bel list 

A4 in nanj prilepi posamezne elemente tako, da bo nastala konstruktivistična pesem. Primer 

imaš tudi v berilu na str. 159. 

 

 napiši nekaj podatkov o življenju in delu Srečka Kosovela 

Povezave, kjer najdeš zanimivosti, slike ...: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%8Dko_Kosovel 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kosovelova_pot 

http://lu-sezana.si/kosovelova-soba/ (oglej si GALERIJO) 

 

 če te je Kosovelova pesem navdušila, preberi še ostale, najdeš jih na 

povezavi: https://sl.wikisource.org/wiki/Integrali_%2726 

 

 
 

 

 

 

Viri: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2405/index5.html 

        Berilo Skrivno življenje besed, MK, 2016 
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