
Ponedeljek, 30. 3. 2020 

V zvezek, UB, napiši naslov  

Ivan Tavčar: Tržačan 

(Po lahko prepišeš ali prilepiš, če lahko natisneš.) 

1. Tržačan – otrok iz Trsta iz sirotišnice, dali so ga Matevžu v rejo. 

Tržačan Tomažek je bil nezakonski otrok, sirota brez strašev. V časih, ko je živel pisatelj, so 

nezakonske matere (ženske, ki so rodile otroka, vendar niso bile poročene) sramotili in jim 

onemogočali preživljati otroka. S tem so jih prisilili, da so se otroku odpovedale in jih dale v 

sirotišnice. 

Pri teh nalogah napiši tudi navodilo. 

2. V SSKJ (fran.si) pošiči razlago naslednjih starinskih besed : 

Mernik (hrušk), četrt mernika (orehov), rejništvo, apostol 

Ob besedi napiši razlago in nato s to besedo napiši neko smiselno poved. 

 

3. Po svoje razloži naslednji metafori 

Bile so ga same kosti. 

Redil in pasel ga je bolj s palico nego s kruhom. 

 

4. Po svoje razloži naslednjo primero 

In ko je bilo staro komaj šest let, klelo je že kakor voznik na cesti. 

 

5. Preberi še enkrat 1., 2. in 3. odstavek črtice Tržačan. (Vsa vas … pregrešno uho.) 

Tu lahko preberemo opis in oznako Matevža. 

PREPIŠI V ZVEZEK 

OPIS  predstavlja posameznikovo zunanjost (npr. kakšno  postavo, oči, nos, lase, usta … ima) 

in dejavnosti, ki jih pri njem opažamo (npr. s katerimi hobiji se ukvarja). 

OZNAKA pa nam predstavi značajske lastnosti posameznika (kakšen je kot človek). 

Matevž: opis – bil je brez ušesa 

               oznaka (značaj) – hudoben, pretepaški 

Ko beremo črtico, spoznamo še značaj Tomažka (slaboten, nemočen), Tinčeta (grd, 

neusmiljen, kričav) in Vrbarjeve matere (lena, zanemarjena, krivična, neusmiljena). 

Poskusi za te osebe napisati nekaj besed za njihov opis. 

 



1. Danes bi zaključili z branjem zgodb iz knjige Med gorami 

V zvezek UB napiši naslov Med gorami 

Prepiši naslednje besedilo 

Med gorami je zbirka 12-ih slik (črtic) o življenju izjemnih (nenavadnih) vaških ljudi (posebnežev), 

ki se borijo za preživetje  vsakdanje življenje) in ljubezen.  Gre za realistične (čim bolj resnične) opise 

ljudi in pokrajine. Vaško življenje je prikazano mirno, zelo idilično. Pisatelj jim je dal podnaslov Slike iz 

loškega pogorja (Škofjeloško hribovje je Tavčarjevo domače okolje, zato je svoje junake postavil v 

njemu znan svet.) 

Za glavne junake je velikokrat usodna nesrečna ljubezen. (npr. V Posavčevi češnji fant pade z 

drevesa, ko izve, da se je njegovo dekle poročilo, in postane invalid.) 

Zgodbe so izhajale v reviji Zvon od l. 1876 do l.1888. 

 

2. Prebral/a (poslušal/a in ogledal/a ) si boš  še nekaj podatkov o pisatelju Ivanu Tavčarju. 

 Pojdi na spodnjo povezavo 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/tavcar_uvodna_motivacija_1.html 

na levi strain poišči naslov Ivan Tavčar (z modro), 

 izberi 1. naslov Ivan Tavčar 

pod sliko je posnetek, poslušaj  in glej ga (7 min.) 

izberi 2. naslov  Ponovitev o avtorju 

klikni na sličico rusalke 

preberi besedilo (Ali si si kaj zapomnil/a?)  

 

v zvezek UB napiši naslov IVAN TAVČAR 

V kakršni koli obliki (miselni vzorec, alineja, tabela) zapiši naslednje podatke 

rojstvo in smrt (leto in kraj) 

šolanje 

poklic 

politično delovanje 

druge dejavnosti 

psevdonim (Kaj je že to?) 

naslovi njegovih najpomembnejših del (3 dela) 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/tavcar_uvodna_motivacija_1.html


RAZISKUJ DALJE. 

Poišči si spletno stran wikipedija in poišči tekst o življenju in delu Ivana Tavčarja. 

Odpri ga, preberi besedilo in dopolni zgornji zapis z novimi podatki, ki jih nisi zasledil/a v prejšnjem 

besedilu. Zapiši jih z drugo bravo. 

Se še spomniš, kako navajamo vire podatkov? Poglej na list, ki ga imaš v zvezku. Sam veš, kraja 

intelektualne lastnine. 

Imaš še čas? (Že želiš, lahko pogledaš, kot zanimivost.) 

V brskalnik vtipkaj  geslo dlib. Kaj je to? Dodaj še ivan tavčar. Na levi se ti je odprlo okno, v katerem 

lahko prebereš, da je število rezultatov iskanja: 107. Č boš na desni pregledal dela pisatelja, boš pod 

nekaterimi videl ikono in podatek, da gre za  PDF obliko. Če boš kliknil na to, se tib o odprla knjiga v 

taki obliki, kot je bila  in lahko jo boš tudi bral. 

 


