
DELO NA DALJAVO PRI SLOVENŠČINI V 8. A in 8. B (2. SKUPINA – RUSTJA) 

V TEDNU OD 20. 4. 2020 DO 24. 4. 2020 

 

V 1., 4. in 5. tednu šole na daljavo si se seznanil s slovenskim realistom Ivanom Tavčarjem 

in njegovimi deli. V 6. tednu pa boš spoznal njegovega sodobnika Antona Aškerca in pesem 

Kronanje v Zagrebu. Avtorje in dela iz obdobja realizma in seveda tudi snov o eno- in 

večstavčni povedi boš moral poznati pri ocenjevanju, ki bo potekalo v maju. 

 

1. šolska ura: 
 

1. Preglej svoje odgovore na vprašanja o Tavčarjevem romanu Visoška kronika in jih po 

potrebi dopolni. 

a) Visoška kronika popisuje življenje družine Khallan, ki je nekoč živela na Visokem. 

b) Prostor dogajanja v romanu je Visoko v Poljanski dolini in Škofja Loka, čas dogajanja 

pa 2. polovica 17. stoletja, tj. čas protireformacije in katoliške obnove. 

c) Glavne književne osebe so brata Jurij in Izidor Khallan ter Agata. 

č) Jurij je odločen, pogumen, zgovoren in samozavesten. Ne verjame v čarovnice.  

 Izidor je zmeden, plašen, ponižen in šibek. Podreja se avtoriteti. 

Agata je pošteno, milo, vdano, tiho dekle. 

d) Zgodbo pripoveduje Izidor Khallan. 

e) Visoška kronika je roman. To je daljše pripovedno delo. Razdeljen je na poglavja. 

Dogajanje poteka na več dogajalnih prostorih in v daljšem časovnem obdobju. 

Nastopa veliko književnih oseb. Delo se osredotoča na več dogodkov. 

f) Visoška kronika je zgodovinski roman, ker je dogajanje postavljeno v preteklost in se 

je avtor pri pisanju naslanjal na zgodovinske vire. 

g) Avtor je roman naslovil z Visoška, ker se dogaja na Visokem. Kronika pa je zapis 

pomembnejših dogodkov v časovnem zaporedju. (Grško khronos pomeni čas.) Avtor 

je namreč po časovnem zaporedju popisoval, kaj se je dogajalo na Visokem.  

– obličje = prednja stran glave, obraz 

– vicedomski, vicedom =namestnik deželnega kneza 

– prošt = predstojnik pomembnejše župnije 

– svisli = prostor za shranjevanje krme, slame, sena 

– robat = ki ima robove, ki ni lepo oblikovan 

– kremen = zelo trda in krhka kamnina steklenega sijaja 

– asesor = član sodnega zbora 

– sipa = sipek pesek, mivka 

– revišče = revše, pomilovanja vreden človek 



– gvardija = straža, stražniki 

– Je li prašička vzela gospodarju? = Ali je prašička vzela gospodarju? 

– Bodete že videli! = Boste že videli! 

– Odgovor se meni ni videl spodoben. = Odgovor se mi ni zdel spodoben. 

– Zvon je zabučal iz visokih lin. = Zvon je pričel zvoniti z visokih oken. 

– Mesarica se je zatogotila. = Mesarica se je zelo razjezila. 

 

2. Preglej svoj zapis o Ivanu Tavčarju in ga po potrebi dopolni s spodnjimi podatki. 

– rojstvo: 1851 v Poljanah nad Škofjo Loko kot sin revnega kmeta, 

– šolanje: enorazrednica v Poljanah, gimnazija v Ljubljani in Novem mestu, študij prava 

na Dunaju, 

– poklic: odvetnik v Kranju in Ljubljani, 

– službe in funkcije: politik, liberalna stranka, urednik glasila stranke, poslanec v 

državnem zboru, ljubljanski župan, 

– osebnost: zelo dejaven v društvih, kulturi, gospodarstvu, politiki, močan, vitalen, 

– ime književnega obdobja, v katerem je ustvarjal: realizem, 

– književna dela: zbirka slik Med gorami, povest Cvetje v jeseni, roman Visoška 

kronika, 

– smrt: 1923 v Ljubljani. 

 

2. šolska ura: 
 

1. Preberi zgodovinsko ozadje pesmi Kronanje v Zagrebu. 

Hrvaški plemič ogrskega rodu Franjo Tahija je s svojim nečloveškim početjem s 

podložniki leta 1573 pognal hrvaške kmete v upor, ki se je potem razširil še na slovensko 

stran. Upor, v katerem je sodelovalo okrog 12.000 slovenskih in hrvaških kmetov, je bil 

po dveh tednih nesrečno končan. Plemiško zmago je spremljalo strahovito maščevanje 

nad upornimi kmeti. Kmet Matija Gubec je bil skupaj z Ilijem Gregorićem vodja tega 

slovensko-hrvaškega kmečkega upora. V bitki pri Stubičkih Toplicah so ga zajeli in 

privedli v Zagreb, kjer so ga javno mučili, mu nadeli razbeljeno železno krono in ga na 

koncu razčetverili. 

Čeprav je bil Gubec poražen, je postal slovensko-hrvaški ljudski junak, ki se ga 

spominjamo tudi v literarnih delih. Anton Aškerc je v spomin nanj napisal pesem Kronanje 

v Zagrebu. 

 

2. Preberi pesem Kronanje v Zagrebu. Pesem najdeš tudi na povezavi:  

https://sl.wikisource.org/wiki/Kronanje_v_Zagrebu. 

https://sl.wikisource.org/wiki/Kronanje_v_Zagrebu


Anton Aškerc: KRONANJE V ZAGREBU 
(1573) 
 

Zvonovi zagrebški pojo, 
pojo, da še nikdár tako. 
 

»Le vkup, le vkup, gospod, tlačan! 
Oznanjamo slovesen dan! 
 

Široko ôri se naš glas 
v poslednjo tja slovensko vas! 
 

V poslednjo tja hrvaško vas 
naj slišijo seljaki nas! 
 

Razlegaj se do daljnih dalj: 
Matija Gubec naš je kralj!« 
 

Ropoče boben gor in dol 
po ulicah, ko še nikol: 
 

»Le vkup, le vkup, oj Zagreb ves! 
Seljakov kralj se krona dnes! 
 

Kjer cerkev Markova stoji, 
tja gledat kronanje zdaj vsi!« 
 

Kjer Marka svetega je hram, 
pred njim železen prêstol tam! 
 

Pod stolom Gubec, kmet stoji ... 
O srečen, slaven kralj si ti! 
 

Glej, kronanje iz oken vseh, 
z balkonov gledajo in streh. 
 

Ponosno Gubec jim stoji. 
Molče on govori z očmi! 
 

Poglejte smeli mu klobuk! 
Ni li posavski to hajduk? 
 

Zimzelen si za trak je del, 
pero kokotovo pripel ... 
 

In Gubcu, glej, možje trije 
priklonijo se do zemljé, 
 

priklonijo se do zemlje, 
v škrlat odeti vsi trije. 
 

Priklanja prvi se, veli: 
»Naš kralj Matija naj živi! 
 

Bog spolnil ti je željo, knez! 
Ves narod v tebi združil dnes! 
 

Tu v Zagrebu, preslavni voj, 
htel prêstol si imeti svoj. 
 

Tu prêstol! Glej ga pred sebo: 
nad ognjem žolt je kot zlato! 

 

 
 
Nanj sede veličanstvo naj! 
Udano prosimo sedaj! ... 
 

Bojiš se trona?! – Ti ječiš? ... 
O vreden, da na njem sediš!« 
 

Priklanja drugi se, veli: 
»Naš kralj Matija naj živi! 
 

Brez krone kralja nočemo – 
mi kronati te hočemo! 
 

Na tronu svetlem že sediš, 
a zdaj še krono to dobiš! 
 

O, rači jo, prejasni knez, 
iz mojih rok sprejeti dnes! 
 

Žari se kot zlato ti vsa — 
saj v živem ognju je bilà ... 
 

Trpečeš?! Dosti si krepak, 
za krono rojen si junak!« 
 

Priklanja tretji se, veli: 
»Naš kralj Matija naj živi! 
 

O, kak te diči krone kras! 
Kraljév pod njoj je tvoj obraz! 
 

O, kralj slovenski, kmetov voj, 
na stolu zlatem pred menoj, 
 

od mene sprejmi pa v rokó 
ognjenosvetlo žezlo to! 
 

Krepko ga drži! ... Ž njim vojuj, 
podložnikom zapoveduj!« – 
 

In vsi zvonovi zapojo 
in bobnarji zabobnajo: 
 

»Matija Gubec — žível kralj! 
Razlegaj se do daljnih dalj!« 
 

Na tronu Gubec kralj sedi, 
z mrtvaškim glasom govori: 
 

»Kot kralj dnes prvič gledam vas – 
vi zadnjič slišite moj glas! ... 
 

Ves narod kronan si z meno, 
s kraljévoj venčan zdaj častjo ... 
 

O naš veliki petek sam! ... 
Kdaj vzkresne stara pravda nam? ... 
 

Za njó duh moj vas spremlja v bran! 
In – pomnite današnji dan!« 

 



3. Preberi razlage starinskih besed ali arhaizmov in neznanih besed, ki se pojavljajo v 

pesmi. Če še česa ne razumeš, poglej na spletno stran fran.si. 

tlačan – podložnik 

oriti – razlegati se 

seljak – kmet, vaščan 

dnes – danes  

hram – cerkev 

smel – hraber, pogumen, junaški  

hajduk – nekdaj borec nekaterih južnoslovanskih narodov proti Turkom 

zimzelen – rastlina  

pero kokotovo – petelinovo pero (znamenje upornikov) 

škrlat – dragocena temno rdeča svilena tkanina 

voj – poveljnik, vodja   

žolt – rumen  

tron – prestol  

račiti – milostno kaj delati 

dičiti – lepšati, krasiti 

žezlo – vladarska palica 

veliki petek – dan smrti Kristusa 

vzkresniti – vstati, pojaviti se znova 

 

4. Ponovno preberi pesem Kronanje v Zagrebu. Po branju jo ustno obnovi. 

 

3. šolska ura: 
 

1. Ponovno preberi pesem Kronanje v Zagrebu. 

 

2. Dopolni obnovo pesmi in jo prepiši v mapo pod umetnostna besedila (UB). Najprej 

seveda napiši naslov z imenom in priimkom avtorja ter naslovom pesmi. 

Aškerc je s to pesmijo segel v 16. stoletje – v čas ___________________ uporov. 

Prikazano je kruto maščevanje nad _________________________________________, 

ki je eden od vodij upora iz leta 1573. Kaznovan je bil tako, da so ga posadili na 

________________________, na glavo so mu dali _____________________________, 

v roko pa ________________________. S tem so se mu _________________________ 

in drugim morebitnim upornikom pokazali, ________________________________, če se 

bodo upirali. Čeprav so Matijo Gubca poniževali, je ohranil svoje dostojanstvo in s tem 

dal vzgled vsem, ki _______________________________________________________. 



3. Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovarjaj v mapo pod umetnostna besedila (UB). 

Vprašanj ne prepisuj, ampak odgovarjaj v celih povedih.  

a) Koliko kitic in verzov ima pesem? 

b) Kdaj in kje se odvija dogajanje v pesmi? 

c) Kaj iz pesmi izveš o Matiji Gubcu? 

č) Kakšno je bilo puntarsko geslo? Izpiši ga iz pesmi. 

d) Preberi, kaj pomeni besedna zveza stara pravda. Razlago prepiši. 

Kmetje so se borili za staro pravdo, da bi dajali fevdalcem, gospodarjem zemlje, le 

toliko, kot je bilo zapisano v starih zemljiških knjigah – fevdalci pa so zahtevali več in 

več. 

e) V pesmi zasledimo veliko slogovnih sredstev. Iz pesmi izpiši ponavljanje, poosebitev, 

ljudsko število, primero in stopnjevanje. 

 

4. Napiši sestavek, v katerem opišeš razpoloženja, ki jih pesem izraža in ki si jih zaznal ob 

branju pesmi. Vsebuje naj vsaj 6 povedi. Sestavek oddaj v eAsistentovi spletni učilnici 

XOOLTIME. Predlagam, da nalogo oddaš takoj, ko jo opraviš, najkasneje pa do petka, 

24. 4. 2020, do 17 h. 

 

4. šolska ura: 
 

1. Oglej si posnetek o Antonu Aškercu na povezavi 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/016_askerc/askerc_nove_naloge_2.html 

(Klikni na filmski kolut.) 

Oblikuj zapis o Aškerčevem življenju in delu. Piši v mapo pod umetnostna besedila (UB). 

Najprej napiši naslov z imenom in priimkom avtorja. V zapis vključi naslednje podatke o 

avtorju: 

– rojstvo, 

– šolanje, 

– poklic, 

– vzroki za upokojitev, 

– po čem se je v svojem času razlikoval od drugih slovenskih umetnikov, 

– ime književnega obdobja, v katerem je ustvarjal, 

– književna dela, 

– smrt. 

 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/016_askerc/askerc_nove_naloge_2.html


2. Zapis o življenju in delu Antona Aškerca oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. 

Predlagam, da nalogo oddaš takoj, ko jo opraviš, najkasneje pa do petka, 24. 4. 2020, do 

17 h. 

 

3. Oglej si še primer nalog za ustno ocenjevanje, ki bo potekalo v maju. Naloge poskušaj 

tudi rešiti. 

 

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA – 8. RAZRED 

Od grmiča do grmiča je hitela in z rokami je brodila po razmočeni ruši, da ji je končno kri 
kapala od prstov. Strnadi in podgrivke zapuščale so svoja ležišča in z dolgozavlečenim 
čivkom odbegale jutranji mrak. Vse je ostalo brezuspešno! Pod bornim človeškim bitjem, ki 
je tu klicalo Boga in vse svetnike na pomoč, zaplesala je krajina, kakor bi se bila napila 
najmočnejšega vina. Pred njenim pogledom plesala je reka in plesale so še celo ognjene 
strehe, ki so se spuščale temnemu Blegašu s temne brade. Ena misel se ji je polastila cele 
duše: denar ti je vzet, in sedaj boš morala beračiti, stradati in ljudi usmiljenja prositi na stare 
dni! Onemogle so ji duha moči in noč naokrog vselila se ji je tudi v trpečo dušo. Vihteč roke 
hitela je proti dolu in vzdihovala: »Sedaj ti ostane še sama sliva; če ti še to vzamejo, potem 
nimaš nič, prav nič za stare dni! Oj ti preljubi sveti Valentin z Jarčjega brda, ohrani mi vsaj 
slivo!« 

 

1. Preberi odlomek. 

 

2. Iz katere slike v zbirki Med gorami je vzet ta odlomek? Po čem to sklepaš? 

 

3. Povej kratko obnovo zgodbe. 

 

4. Določi stavčne člene v spodnji povedi. 

Noč se ji je vselila v trpečo dušo. 

 

5. Levi prilastek v zgornji povedi pretvori v ustrezen odvisnik. 

 

6. V spodnjih povedih določi glavni stavek in določi vrsto odvisnikov. 

Krajina je zaplesala, kakor bi se bila napila najmočnejšega vina. 

Če ti še to vzamejo, potem nimaš nič. 


