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DPK za slovenSdino za splo5no maturo
Podkomisljaza slovenSdino kot drugi jezikv Slovenski Istri

Kandidatom, ki opravljajo izpit splo5ne mature iz sloven5cine kot drugi jezik v
Slovenski Istri leta 2OI2

RAZPIS TEMATSKEGA SKLOPA ZA SLOVENSEINO KOT DRUGI JEZIKV
SLOVtrNSKI ISTzu NA SPLOSNI MATUzu 2OI2

Na splo5ni maturi 2OI2 bodo dijaki 5ol z italijanskim udnim jezikom v Sloveniji
pisali dalj5e esejsko besedilo (izpitno polo 3) iz sloven5cine kot drugi jezlk

o knjigi DuSana daterja pZBnExBttl.

Kandidati naj natancno poznajo v knjigo DZehenem zbrane zgodbe razlidnih
knjiZer,nih oseb. V daljSem esejskem besedilu v izpitni poli 3 bodo samostojno, kritidno
in izvirno razmiSljali o izstopajodih temah v pripovedih, o posameznih knjiZermih
osebah in njihovi Zivtjenjski usodi ter njihovi r,petosti v druZbo, v kateri -injo, (casor,ni
in kulturni kontekst) ter do obranmavanega zavzemali staliSda.

Poznajo naj literarno teoretske pojme, kot so roman, kratka zgodba, pripoved, tema,
motiv, ironija, metafora, in naj bodo zrnoZni opazovati, prepoznati ter wednotiti
povezanost (kohezijo) med pripovedmi, nadin ponavljanja in povezovanja (pono'une
pojavitve; ponavljanje z nadpomenko, dobesednim ponavljanjem, s parafraziranjem ... )

in s dim je v knjigi ustvarjena zaokroZenost sporodila (koherentnost).
Kandidati naj razpravljajo o temah in sporoiilu eatarjevega DZehenema ob,vsaj

enem po obravnavani temi sorodnem dlanku iz knjige StrDMAK, Mateja (ur.), ZENKO,
Ernest (.;rr.). Razpraue o medkuLtttrnostr. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno sredi5de, Univerzitetna zaTozba Annales : Zgodovinsko druStv o za |uZno
Primorsko. 20f O.

Kandidati naj tudi zmorejo vsebino pripovedi ali predloZenega odlomka pretvoriti v
drugacno besedilno vrsto (povzetek, dialog, porodilo, pismo, dner,miSki zapis, komentar)
tako, da spremenijo pripovedno osebo in prikazejo, kako neki dogodek vidi in ga doZivi
kdo drug (kakSna druga oseba iz zgodbe).
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