
TEDENSKO SPREMLJANJE ZNANJA IZ KNJIŽEVNOSTI 
 

Reši naloge, ki se nanašajo na prebrana besedila Mačkova očeta, Tržačan in 

Listi iz Visoške kronike. 

 

A) LISTI IZ VISOŠKE KRONIKE 

Vprašanje oz. naloga Tvoj odgovor 
1) V katerem stoletju se zgodba dogaja?  

2) Kaj o tem obdobju veš iz zgodovine?  

3) Kdo pripoveduje odlomek, ki si ga prebral? Ali je 
hkrati književna oseba tudi pripovedovalec? Utemelji 
odgovor. 

 

4) Ali so trditve o besedilu pravilne ali ne? Podčrtaj 
DA, če je trditev pravilna, in NE, če je napačna. 
Napačne popravi. 

 

Dogajanje je postavljeno v realni prostor in čas.       DA    NE 

Za odlomek je značilna komična perspektiva (to 
pomeni, da bralca zabava). 

DA    NE 

Besedilo je namenjeno uprizoritvi.                             DA    NE 

Avtor besedila je hkrati tudi književna oseba.            DA    NE 

5) Katero dejanje naj bi Agato obremenilo, da je 
čarovnica? 

 

6) Kakšen odnos ima do obdolženke zbrana 
množica? Po čem v besedilu tako sklepaš? 

 

 

B) TRŽAČAN 

Vprašanje oz. naloga Tvoj odgovor 
Opredeli dogajalni čas in kraj.  
Kako se Matevževa ljubezen do Tomažka spremeni, 
ko se mu rodi lastni otrok? 

 

Kaj je glavna tema (o čem govori besedilo) 
obravnavanega odlomka? 

 

V besedilu je veliko primer (primerjanje dveh stvari, ki 
imata skupne lastnosti, ponavadi z veznikom KOT ali 
KAKOR). Izpiši eno. 

 

 
 

 



C) MAČKOVA OČETA 

Vprašanje oz. naloga Tvoj odgovor 
Koliko generacij je zajetih v besedilu?  
 

 

Kako so si sledili dogodki iz odlomka? Oštevilči jih, kot so 
si sledili v času. 

 

- Pripovedovalec Mačka spomni, kako je sam ravnal s 
svojim očetom.  

 

- Zvonjenje pripovedovalca spomni na usodo Mačkovih 
očetov. 

 

- Starejši Maček na smrtni postelji terjatev prepiše na 
soseda. 

 

- Pripovedovalec se za stalno preseli v domači kraj. 
 

 

- Sin mlajšega Mačka se oženi in prevzame posestvo. 
 

 

- Pretepeni starec pride k pripovedovalcu po pomoč. 
 

 

Kaj se je zgodilo s starim Mačkom, ko je kmetijo prepustil 
sinu?  

 

Katero čustvo ob tem dogodku izbruhne na dan?  
 

 

Čemu je stari Maček k sebi poklical pripovedovalca?    

 

 

 


