
3. In 4. ura: Preberi in prepiši/prilepi.

Lovro Kuhar – Prežihov Voranc,

slovenski pisatelj in politik, se je rodil v 

Podgori pri Kotljah 1893 in umrl v Mariboru 1950.

Pisal je o življenju revnih kmečkih družin in vojni: kratke 

pripovedi, npr. Povesti, Samorastniki, Solzice, ter romane, 

npr. Doberdob, Požganica, Jamnica.

Vorančeva dela uvrščamo v socialni realizem, ki se je na 

Slovenskem razvil v 30. letih 20. st. Zanj je značilno 

pisanje o življenju malega človeka.  



To stran prepiši le, če želiš.

Zanimivosti o pisatelju
• Pobegnil je iz avstro-ogrske  vojske.

• Delal je v jeklarni.

• Zaradi političnega prepričanja (bil je komunist) je veliko 

časa preživel v pregnanstvu (Dunaj, Pariz, Moskva), 

doma v ilegali. Se spomniš, kako je oblast 

v Kraljevini Jugoslaviji 

upoštevala določila 

vidovdanske ustave o 

svobodnem združevanju?



Doberdob

je roman, 

v katerem avtor 

obsoja vojno in 

prikazuje usodo slovenskih 

vojakov na soškem bojišču.



Dogajanje je 

postavljeno v čas 

1. svetovne vojne, 

prizorišče je soška 

fronta.



Doberdob (del soškega bojišča) je planota, na kateri je 

življenje izgubilo veliko Slovencev. O tem priča tudi pesem, 

ki pravi Doberdob, slovenskih fantov grob.
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Življenje na fronti

Skušaj se spomniti, česa si se o življenju na soški fronti 

naučil ob obisku Kobariškega muzeja. 

Kakšne so bile razmere na bojišču? 

Kako so se počutili vojaki?



Preberi odlomek v berilu/28–32.  

Odgovori na vprašanja.

1. Kakšno vzdušje je vladalo med vojaki?

2. Kaj je zbližalo glavni osebi odlomka?

3. Kako je v besedilu prikazana vojna?

4. Obkroži. Realistični element odlomka je

A poučna vsebina.

B razkol med idealom in stvarnostjo.

C podrobno, natančno opisovanje.



Doberdob

Roman je obširna pripoved z razvejanim 

dogajanjem. Sestavljajo ga številna 

poglavja. Časovni razpon je velik. Oseb, 

dogodkov, krajev prav tako. Glede snovi in 

obsega je neomejen.



Predstavljaj si, da si ena izmed književnih 

oseb (udeleženec soške fronte). Napiši 

pismo (staršem, bratu, sestri, prijatelju …) in 

v njem predstavi svoje doživljanje (odnosi, 

počutje, čustva …).


