
Šola: OŠ Blaža Kocena Ponikva 
 

Predmet: slovenščina 

Šolsko leto: 2015/2016 
 

Razred: 8.A 

Izvajalec: Franja Prezelj 
 

 

Učne tema: Književna vzgoja 
 

 

Učna enota: I. Tavčar: Visoška kronika 
 

Korelacija s predmetom: zgodovina 
 

Učne oblike: frontalna    skupinska    individualna    delo v dvojicah 
 

Učne metoda: razlaga    razgovor    demonstracija    delo z besedilom    pripovedovanje 
 

Učna sredstva:                   Učni pripomočki: 
                                              Delovni list 
                                              Knjižno gradivo 
Računalnik 
 

FUNKCIONALNI CILJI: 
- Branje z razumevanjem       - Utrjevanje pisnega sporočanja       - Govorna predstavitev 

 

 
IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
 

 Učenci preletijo odlomek iz Visoške kronike. 

 Poiščejo starinske besede in jih pojasnijo. 

 Odgovorijo na zastavljena vprašanja. 

 Povzamejo vsebino odlomka in pomen sodnih postopkov proti ženskam, ki so jim 
sodili zaradi čarovništva. 

 Znajo pojasniti, kdo so  glavne književne osebe in kakšne so. 

 Spoznajo okoliščine za nastanek romana (določijo dogajalni čas, prostor) in 
povzetek vsebine. 

 Seznanijo se z značilnostmi zgodovinskega romana. 

 Znajo pojasniti, kaj je značilno za roman. 

 Ločijo zgodovinski roman od ostalih romanov. 

 Pojasnijo, kaj je kronika. 

 Seznanijo se z življenjem, ustvarjanjem in pomenom pisatelja Ivana Tavčarja. 

 V dvojicah rešijo izpolnjevanko (sodelovalno učenje) in utrdijo pomen nekaterih 
literarnovednih pojmov.  

 
 
 

 



Potek dela: 

Učitelj 
UVODNA MOTIVACIJA (5 – 10 min.) 
 
Učencem razdelim učne liste z 
izpolnjevanko in jim posredujem navodila za 
reševanje. 
 
OBRAVNAVA NOVE SNOVI (40 min.) 
 
Branje s preletavanjem. 
 
Učencem predstavim nekatere zanimivosti, 
povezane s sodnimi procesi proti 
čarovnicam. 
 
Ali veš, da… 
 
 
 
Skupen ogled vprašanj na učnem listu… 
 
Učenec predstavi okoliščine za nastanek 
tega romana, kraj, čas dogajanja, izpostavi 
glave književne osebe in njihove značaje, 
povzame vsebinsko zasnovo… 
Učenka predstavi značilnosti literarne vrste 
– romana in pojasni, kaj je značilno za 
zgodovinski roman. 
Učenec s pomočjo računalniške tehnologije 
(Powerpointa) predstavi biografske podatke 
o avtorju Ivanu Tavčarju. Izpostavi 
pomembne življenjske podatke, navede 
pomembnejša dela in osvetli njegov pomen 
s tališča literarne zgodovine. 
 
FRONTALNI  ZAKLJUČEK (5 – 10 min.) 
 
Pregled rešitev na učnih listih. 
Učenci odgovorijo na vprašanje: Kaj novega 
smo se naučili v tej uri? 

Učenec 
 
 
Učenci v dvojicah rešujejo gesla 
(sodelovalno učenje). 
 
 
 
Učenci odlomek iz Visoške kronike, ki so ga 
prebrali preteklo uro, preletijo še enkrat.  
Podčrtajo besede, ki jiij niso razumeli. 
Ugotovijo, da je v besedilu veliko starinskih 
besed. Priimki književnih oseb izvirajo iz 
nemščine, saj je v 17. stoletju na Visokem 
živelo več priseljencev z Nemškega. 
Učenci odgovorijo na vprašanja, odgovore 
predstavijo. 
 
Učenci poslušajo in dopolnijo zapiske. 
 
 
 
 
 
 
Učenci dopolnijo zapis s smiselnimi 
ključnimi besedami. 
 
Učenci podatke vpisujejo na primerna 
mesta v miselnem vzorcu. 
 
 
 
 
 
Učenci svoje ugotovitve povežejo z 
zgodovinskimi dejstvi. Pojasnijo, v katerem 
času je živel I. Tavčar, kako je nastala 
njegovo najpomembnejše delo Visoška 
kronika, povzamejo značilnosti romana, 
zgodovinskega romana, kronike. Znajo 
našteti glavne književne osebe, povedo, 
kakšne so in kako ravnajo. Do njih 
vzpostavijo primeren odnos. Opišejo sodni 
proces sojenja Agati Schwarzkobler.  

 



DOPOLNI IZPOLNJEVANKO  
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Če boš vsa gesla vpisal pravilno, boš navpično dobil starinsko besedo, ki pomeni enako kot 

beseda čarovnija. 

 

VODORAVNA GESLA: 

1. Literarna vrsta (krajša od povesti, romana, npr. Starejši brat) 

2. Literarno obdobje po romantiki (19. stoletje) 

3. Najdaljše pripovedno delo v prozi 

4. Priimek znanega ruskega realističnega pisatelja – Lev Nikolajevič 

5. Kdor ljubi svoj narod je… 

6. 2. beseda v naslovu Tavčarjevega zgodovinskega romana (Visoška…) 

7. Pesništvo ali… 

8. Ime ženske književne besede iz Visoške kronike 

 

 

 

 

 

 

 



O D G O V O R I   P O   B R A N J U 

1. Kaj vse so sodniki spraševali Agato? 

 

 

2. Kakšen je bil njihov odnos do glavne priče – Marksa? 

 

 

3. Čemu so bili sodniki tako zagreti za sodbo in obsodbo obtoženke? 

 

 

4. Kako sta se na zaslišanju obnesla kronist Izidor in njegov brat Jurij? 

 

 

5. Kateri od bratov je nate naredil boljši vtis? Svojo izbiro utemelji. 

 

 

 

6. Kaj vse je naredil Marks, da bi prepričal sodnike? 

 

 

7. Ali so njegovemu pričanji ljudje verjeli? 

 

 

 

8. Kaj lahko iz tega sklepaš? 

 

 

 

 



 

  

    

 

 

 

 

 

                                    

 

                      IVAN 

TAVČAR 

 

 

 

 

 

 

 

Poklic 

Rojstvo in smrt 

Življenje 

Šolanje 

Družina 

Dela 



ROMAN, ZGODOVINSKI ROMAN IN KRONIKA 

 

a) ROMAN je _____________________ delo v prozi. Razdeljen je na _______________, 

dogajanje je zapleteno in ponavadi zajema daljše časovno obdobje. V njem nastopa 

več ______________, v ospredju pa je glavna oseba, okrog katere se dogajanje odvija. 

V romanu se odsevajo medčloveški _______________ in družbene razmere. Po snovi 

jih delimo na: viteške, pustolovske, zgodovinske, znanstvenofantastične, biografske, 

družbenokritične, kriminalne, ljubezenske, družinske, socialne idr. 

 

 

b) ZGODOVINSKI ROMAN zajem snov iz ____________________. V njem pisatelj 

resnične ali ______________________ osebe na zgodovinskem ozadju. V središču je 

pogosto prikazuje pustolovska sli ljubezenska zgodba. V Visoški kroniki je Tavčar na 

osnovi zgodovinskih virov naslikal sliko Škofje Loke in okolice v 17. stoletju. Pri pisanj 

si je pomagal s podatki o preganjanju čarovnic po Evropi. 

 

 

c) KRONIKA je nekakšen dnevnik, v katerega sproti zapisujemo pomembnejše dogodke 

po zaporedju dogajanja. Beseda ima izvor v grški besedi chronos, kar pomeni 

______________. 


