
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 2. teden   

(30. 3. 2020 do 3. 4. 2020) 

Dragi učenci! 

Za nami je prvi teden učenja na daljavo. Prepričani smo, da ste se vsak po svojih najboljših 

močeh potrudili in opravili naloge iz prvega tedna. Verjamemo, da se tudi vi soočate s 

preizkušnjami. Vso šolsko delo morate opravljati sami doma in ob vseh mamljivih napravah, ki 

so vam v pomoč in vam hkrati hitro preusmerijo pozornost. To so posebni izzivi, ki zahtevajo 

veliko mero samodiscipline in organizacije. Le pogumno se lotite dela tudi v tem tednu.  

Učitelji za slovenščino smo vam pripravili naloge za nov teden, za katere smo presodili, da jih 

zmorete opraviti sami.  

SKRBNO SI PORAZDELITE DELO TER GA VESTNO IN NATANČNO OPRAVITE, V ŠOLI PA BOMO VSE 

POTREBNO PREGLEDALI IN PONOVILI.  

Še vedno pa vas spodbujamo k branju. Ker vemo, da vas še kar nekaj ni opravilo bralne značke, 

vas ponovno spodbujamo, da vzamete v roke knjigo. Zagotovo boste na domači knjižni polici 

našli kakšno knjigo, pozabljeno, starejšo, morda že prebrano … a nič zato. Ob ponovnem 

branju lahko odkrijete zanimive plasti, ki jih v prvem branju niste opazili. Preberite jo, kratko 

obnovo pa napišite šolski knjižničarki (zelen.m5@gmail.com), ki bo beležila seznam za bralno 

značko. Prebrskajte spletno stran šolske knjižnice, ki jo za vas ureja knjižničarka Mojca, in 

morda odkrijete še kaj zanimivega. 

Za vprašanja v povezavi z učno snovjo smo vam na voljo na elektronskem naslovu: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik - vilkot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

Ostanite zdravi. 

Aktiv učiteljev slovenščine 
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DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 2. teden (30. 3. 2020 do 3. 4. 

2020) 

 

1. V berilu na strani 84 DVAKRAT PREBERETE (enkrat staršem na glas) 

kratko pripoved Ivana Tavčarja Tržačan.  

2. Preberete si tudi besedilo pod rubriko Potujmo v svet književnosti. 

3. V zvezek na stran KNJIŽEVNOST napišete naslov Ivan Tavčar: Tržačan. 

4. Pričnite z reševanjem učnega lista 1. V zvezek zapisujte vprašanja in 
odgovore. 

 
  



UČNI LIST 1  
IVAN TAVČAR: 

TRŽAČAN 
 

1. Glavna tema obravnavanega odlomka je: 
A  odnos med Matevžem in njegovo ženo  
B  Tomažkovo življenje v Matevževi družini  
C  odnos med Tomažkom in Tinčetom 
Č  neprijazno ravnanje matere Vrbarjeve s Tomažkom 
 
2. Kje se odvija zgodba? ___________________________________________  
      
3. Zgodba se dogaja v: 
A  času pisateljeve mladosti  
B  naši sedanjosti  
C  obdobju med obema vojnama  
Č  pisateljevih zrelih letih   
 
4. Sestavek je razdeljen na tri značilne vsebinske enote; napiši, o čem pripovedujejo (za 
vsako v eni povedi): 
A  prva:      __________________________________________________ 
B  druga:    __________________________________________________ 
C  tretja:     __________________________________________________ 
 
5. Osebo poveži z ustrezno oznako. Na vsako črtico napiši ustrezno številko. 
____ Matevž      1 grd, kričav  
____ Tomažek     2 lena, nemarna  
____ "ona"/mati Vrbarjeva    3 surov, nepravičen  
____ Tinče      4 strog, pravičen  
                                                                   5 telesno šibka, skrbna  
                                                                              6 slaboten, mil  
 
6. Do Tomažka niso bili kruti le krušni starši, tudi (dopolni) ________________ so bili 
neobčutljivi za njegovo trpljenje. 
 
7. »Bog ve, ali se je kdaj zavedala ta uboga stvar, kako grozno krivico so mu napravili tisti, 
ki so ga v pregrešni ljubezni rodili v življenje.« Čigav pogled na ljudi razberemo iz povedi? 
_________________________________________ 
 
 
8. Pesniška sredstva v levem stolpcu poveži z ustreznimi poimenovanji v desnem stolpcu.  
 
A  bil je tenak kakor bilka na njivi                             1 simbol  
B   ko smo stopali mimo veže njegove                     2 primera/komparacija  
                                                                                        3 poosebitev/personifikacija  
                                                                                        4 obrnjeni besedni red/inverzija 
 



9. Namesto starinskih Tavčarjevih izrazov napiši sodobne knjižne oblike podčrtanih besed. 
A   najrajša je ležala na peči            _______________________  
B   prespavala je dan za dnevom na peči             _______________________ 
 
 
 
 
10. Poveži stalne besedne zveze iz besedila z razlago njihovega pomena.  
 
A  zakon ni imel božjega blagoslova                      1 vsepovsod ga je jemal s seboj  
B  preštel ji je kosti                                                    2 nista bila poročena  
C  (otroka) je vlačil okrog                                         3 pretirano ga je hranil  
Č  pital ga je na vse kriplje                                       4 štel ji je polomljena rebra  
                                                                                     5 pretepal jo je  
                                                                                     6 zakon je bil nesrečen, brez otrok  
 
11. Prav tako so za Tavčarjev slog značilne primere (komparacije). Izpiši tri. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. Tržačan je:  
 
A   daljša pripoved iz zbirke Med gorami 
B   dolga pripoved, naslovljena Med gorami 
C   kratka pripoved oz. podoba iz zbirke Med gorami 
Č   odlomek iz knjige Med gorami 
 
13. Ivana Tavčarja, avtorja kratke pripovedi Tržačan, uvrščamo med pomembne slovenske 
pisatelje. Izberi njegova sodobnika. 
A   Anton Tomaž Linhart. Valentin Vodnik  
B   Janko Kersnik, Josip Jurčič  
C   Ivan Cankar, Oton Župančič  
Č   Prežihov Voranc, Miško Kranjec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Prepišete si zapis z učnega lista 2. 

UČNI LIST 2 

IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA 
Visoška kronika spada med najboljše slovenske romane. Pisatelj 

je sicer želel napisati trilogijo (besedilo v treh delih), vendar ga je 

prehitela smrt, tako da je napisal samo prvi del. 

Visoško kroniko določajo tri zgodovinske teme: preganjanje 
čarovnic, preganjanje protestantov in 30-letna vojna. Večina oseb 

je resničnih, pisatelj si je izmislil samo imena Polikarp, Izidor, Agata 

Schwarzkobler. Zgodba je postavljena na konec 17. stoletja. 

Roman je najobširnejše delo v prozi. Ima številna poglavja, 

dogajanje je zapleteno in po navadi zajema daljše časovno obdobje. 

V njem nastopa množica književnih oseb, značaj osrednje pa se 

razvija v samem dogajanju romana. Po snovi romane delimo na: 

viteške, pustolovske, zgodovinske, vojne, znanstvenofantastične, 

biografske, psihološke, kriminalne, ljubezenske idr. 

Visoška kronika je zgodovinski roman, saj so posamezni dogodki 

in osebe resnični. 

KRONIKA  je nekakšen dnevnik, v katerega sproti zapisujemo 

pomembnejše dogodke po zaporedju dogajanja (grški izvor chronos 

= čas). 

KRONIST je tisti, ki piše kroniko. 

VISOŠKA – nanaša se na kraj Visoko, kjer je živela družina Khallan 

 

                                                    Tedensko nalogo si opravil/a! 

                                                                                                                                           

 


