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 ... Pa človek dostikrat ne ve, da je srečen.Tako tudi Kozma ni vedel. Dostikrat je bil vesel, 

dasi tudi je pel in v rog trobil na paši, tako da so vsi vaški otroci skakali od veselja, si je 

želel včasih vendarle kaj več. Sto potov in namenov si je naredil v mislih, kaj in kako bi se 

potlej nosil, ko bi denar imel. „Blagor tistim, ki imajo denar," je rekel dostikrat sam pri sebi 

med svojo čredo, „jaz bi ga znal obračati in rabiti! Vse drugače bi gospodaril ko drugi!" 

 

... Ali zdaj je bil bogat; torej je najrajši govoril o svojem bogastvu, kaj je že kupil, kaj še 

namerava kupiti, koliko ima denarja na ljudeh in enake druge reči. Neznansko se mu je 

ustreglo, ako ga je kdo hvalil in blagroval; nič ga pa ni tolikanj ujezilo, kakor to, ako bi ga 

bil kdo spomnil, da je bil bore črednik, ki dostikrat ni imel veliko več gotovega v žepu, kakor 

za sol in za tobak. ...  

 

... Štefe Butek pa se klati še dandanašnji po svetu, raztrgan, bos, lačen in izhujšan kakor 

bognasvaruj, kakor berač, „povsod poznan, nikjer doma". Če ga kdo vidi in se domisli 

njegovega nekdanjega bogatega očeta, mora reči: „Denar ga je storil nesrečnega. Res bi 

bilo boljše, da bi bil ostal oče črednik." 

 

Josip Jurčič: Uboštvo in bogastvo (Pripovedka iz domačega življenja) 
 

 

8. JURČIČEV MEMORIAL  
 

Razpis 
 

Vabimo vse dijake tretjih in četrtih letnikov gimnazij in drugih srednjih šol ter njihove 

mentorje, da sodelujejo z literarnimi eseji v angleškem jeziku na temo 

 

''Money is a good servant, but a bad master''  
 

Je Jurčičev literarni junak tudi v enaindvajsetem stoletju slovenski in evropski 

državljan? Se je spremenilo njegovo hrepenenje po sreči, ki mu jo lahko prinese le 

denar? Je kriza gospodarstva povzročila tudi krizo vrednot? Ali pa je mogoče ravno 

obratno? In končno - je v življenju dijaka denar najpomembnejši? Ali pa je morda 

vendarle še kaj ... še nekaj, kar bi morali povedati Kozmi in vsem Butkom modernega 

sveta! 

Citat iz Jurčičevega dela je le iztočnica, ki vam je lahko v oporo pri vašem literarnem 

ustvarjanju. Pustite domišljiji in izraznosti vašega jezikovnega znanja prosto pot! 

http://www.englishclub.com/ref/esl/Sayings/Money/Money_is_a_good_servant_but_a_bad_master_897.htm


 

Upoštevali in ocenili bomo eseje, ki bodo prispeli do petka, 31. januarja 2014 

- s priporočeno pošto na naslov: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta II. 

grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom: angleški esej 

ali 

- na internetni naslov: mojca.saje-kusar@guest.arnes.si  ali   mkalar@siol.net. 

 

Najboljši eseji bodo predstavljeni na prireditvi na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni 

Gorici  v začetku marca 2014, kjer bodo prvim trem podeljene tudi nagrade.  
 

Poslani prispevki naj bodo opremljeni z e – naslovom avtorja, naslovom šole, imenom in 

e – naslovom mentorja.  

 

Vsi sodelujoči z udeležbo na natečaju sprejmejo tudi pogoj, da organizator natečaja 

lahko uporabi poslane eseje za izdelavo zbornika in/ali objavo nagrajenih esejev in imen 

avtorjev v medijih oz. na internetni strani šole.  

 

Vsi mentorji prejmejo potrdilo o sodelovanju na natečaju.  

 

 

Mojca Saje Kušar, prof. 

 

      

Maja Zajc Kalar, prof. 
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