
7b_SLO4 (6. 4. do 10. 4 2020)     

(kontakt: martakerzan@gmail.com)                                   

Obvestilo 

Za sredo, 8. 4. 2020, je bil načrtovan kulturni dan, zato ga bomo izvedli na daljavo – raziskoval boš 

samostojno. Pozorno sledi navodilom, bodi radoveden in ustvarjalen. 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
6. 4. 2020 

Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori 
- branje, delo z besedilom 

1. Še enkrat natančno preberi 
Besedilo na strani 144 v berilu. 
2. V zvezek zapiši: 

Humoreska je vedra, s humorjem 
prežeta zgodba oziroma pripoved. 
Smeh vzbuja s smešnimi imeni, 
dogodki, z dialogi med književnimi 
osebami, z značaji (lastnostmi) oseb 
... Norčuje se in opozarja na napake 
ljudi. 

3. Na str. 144 v berilu si najprej oglej 
naslovnico knjige in pomisli, zakaj 
tak naslov. Ali bodo sodili kozlu ali 
zato, ker je to je neumno, 
»kozlovsko«? 
Na spletu poglej, kje je kraj Višnja 
Gora? (namig- proti Dolenjski) 
4. Preberi uvod v rdečem delu na str. 
145 in celo besedilo. 
5. Preglej neznane besede in 
besedilo preberi še enkrat. 
 



  
 
 
 
 
 

PREBERI: Pri branju si verjetno 
ugotovil, da so ljudje in njihova 
dejanja  prikazana v smešni, a ne 
žaljivi luči. 
Prevladuje smešnost, t. j. poseben, 
komičen pogled na dogajanje in 
stvari. 
 

PREPIŠI V ZVEZEK! 
Vrste smešnosti / komičnosti: 

- položajska (smešni dogodki, 
položaji, v katerih so se 
junaki znašli), 

- značajska (značaj, 
obnašanje, videz književnih 
oseb), 

- besedna (smešni izrazi, 
besedne zveze, stavki ...). 

 
 
 

Sreda,  
8. 4. 2020 
 

KULTURNI DAN - JOSIP JURČIČ IN 
NJEGOV ROJSTNI KRAJ MULJAVA 

 
Navodila za samostojno delo 

 
 

1. Na podlagi tega, kar si prebral o 
pisatelju Josipu Jurčiču, v zvezek 
izdelaj miselni vzorec o njem z 
naslednjimi ključnimi besedami:  
ROJSTVO (kdaj, kje), SMRT (kdaj 
je je pokopan), ŠOLANJE, 
LITERARNA DELA (naslovi vsaj 5), 
UREDNIK. Če je potrebno, še 
kakšen podatek poišči na spletu. 
Bodi izviren, ustvarjalen, zraven 
lahko nalepiš tudi pisateljevo 
sliko. 

 
 

2. Na podlagi tega, kar si prebral na 
spletu, izdelaj miselni vzorec o 
Jurčičevi domačiji, imenovani tudi 
muzej na prostem. Ključne 
besede: 

Priprava na delo 
V PP predstavitvi preberi o avtorju 
besedila Josipu Jurčiču, prav tako 
preberi o njem v berilu na strani 144 
(levo). 
Potem na računalniku v Google 
vtipkaj: 1. Josip Jurčič Muljava 
2. Klikni na  
Jurčičeva domačija – Jurčičeva 
Muljava 
3. Klikni na KAJ LAHKO DOŽIVITE – 
JURČIČEVA DOMAČIJA 
4. Preglej vse 4 slike - Jurčičeva 
rojstna hiša,  potem soba, 
imenovana -  hiša, na 3. sliki, 
sprejemnica - eden izmed objektov,  
na zadnji koča revnega prebivalca - 
imenovana tudi Krjavljeva koča po 
enem izmed Jurčičevih književnih 
junakov (morda poznaš njegovo 
zgodbo, kako je kot vojak hudiča na 
pol presekal). 
 Pod 1. in 2. sliko preberi besedilo, 
da boš lahko naredil zahtevano. 
Navodila imaš na levi strani pod 
naslovom Kulturni dan. 



PROSTORI V JURČIČEVI ROJSTNI 
HIŠI (kako se imenujejo, koliko jih 
je), OBJEKTI, ki sestavljajo 
domačijo (hiša, amfiteater-letno 
gledališče …), NAPIS na Jurčičevi 
rojstni hiši (prepiši ga). 

Četrtek,  
9. 4. 2020, 
petek, 
10. 4. 2020 

Izdelava nalog za kulturni dan- 
nadaljevanje 

Miselna vzorca slikaj in ju pošlji 
učiteljici do petka, 3. 4. 2020. 
 
POTRUDI SE! 

 

 

 


