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Ivan Tavčar: Visoška kronika  - 2. del 

1. V naslovu Tavčarjevega romana je zapisana tudi beseda kronika. Oglej si 
razlago besede iz SSKJ in poskušaj razložiti, kaj pomeni v primeru 
Visoška kronika.  

kronika -e ž obširnejši zapis pomembnejših dogodkov po zaporedju 
dogajanja: pisati kroniko; brati kaj v starih kronikah; kronika cerkve, gradu 
// navadno s prilastkom časopisni zapisi pomembnejših dogodkov s kakega 
področja: dnevna kronika; šolska kronika / slovenska kulturna kronika • publ. črna 
kronika tedna (prometne) nesreče; ekspr. ta človek je živa kronika se dobro 
spominja dogodkov * lit. dramska kronika dramsko delo v obliki kronike 

 
To je obširnejši zapis pomembnejših dogodkov po zaporedju 

dogajanja._______________________________________________________ 

2. Pred teboj je 10 trditev. Preberi jih in ugotovi, za katero književno zvrst gre 

pri posamezni trditvi. Izbiraš lahko med naslednjimi: črtica, pripovedka, pravljica 

in roman. 

a) To književno delo sodi med krajše.  ČRTICA 

b) Je srednje dolgo pripovedno delo.   PRIPOVEDKA 

c) Ob glavni osebi nastopa še veliko drugih oseb.  ROMAN 

d) Nastopa več glavnih oseb. ROMAN 

e) Nastopajoči junaki so vzeti iz ljudstva; imajo nadnaravne lastnosti. 

PRIPOVEDKA 

f) Zgodba se vrti okoli enega razvejanega dogodka, ki je časovno in prostorsko 

omejen. ČRTICA 

g) Nastopajo čudežna bitja. PRAVLJICA 

h) Dogajanja je malo, najpomembnejša so čustva. ČRTICA 

i) Dogajanje je zapleteno, obsega daljše časovno obdobje. ROMAN 

j)  Konec mora biti srečen. PRAVLJICA 

 

3. Kaj misliš, med katere romane (glede na snov) sodi Visoška kronika? 
Označi pravilni odgovor. 

 Ljubezenske.   Pustolovske.    Zgodovinske. 

Kako bi dokazal/-a svojo trditev?  

Posamezni dogodki in osebe so resnični. 
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4. Morda veš, kje sta bili fotografiji posneti? 

Pobrskaj po spletu. 

NA VISOKEM V POLJANSKI DOLINI 

 

Preberi napis na kozolcu 

(desno). Se še spomniš 

zgodbe, ki si jo prebral? 

__________ 

 

5.  

 

 

 

Čemu je množica hribovcev 

in dolincev drla na trato ob sotočju obeh Sor? 

Da bi videla, kako bodo sodili čarovnici/Agati … 

6. Kaj bi lahko povedal o sodnikih? Kakšen odnos so 
izkazovali do obtoženke?  

Po smislu … Bili so sitni, verjeli so , da imajo vso oblast v svojih 
rokah … Na obtoženko so se jezili, ji grozili …  

 

 

7. Kaj vse so sodniki spraševali Agato?  

Spraševali so jo, kje je prvič videla hudiča, kdaj je 

naredila prvo točo …  

Kakšen je bil njihov odnos do glavne priče, Marksa?  

Do njega so bili zelo prijazni, spodbujali so ga, naj vse pove po pravici …  

Čemu so bili tako zagreti za sodbo in obsodbo obtoženke? 

Hoteli so dokazati, da so vestni sodniki, da obvladajo svojo stroko …  

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

Izidor se je Agate sramoval, zmedeno je odgovarjal. Jurij se je zelo izkazal, 
govoril je pametno in se postavil na Agatino stran. Trdil je, da čarovnic ni. 
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8. Kako se brata Khallan razlikujeta po značaju in vedenju pred sodniki? 
Obkroži, katere lastnosti so značilne za Izidorja in katere za Jurija.  

Lastnost   

odločen in pogumen Izidor Jurij 

zmeden in plašen Izidor Jurij 

ponižen in šibek Izidor Jurij 

zgovoren in samozavesten Izidor Jurij 

ne verjame v čarovnice Izidor Jurij 

podreja se avtoriteti Izidor Jurij 

         Škofjeloški grad iz leta 1649 

 

10. Kateri od bratov je nate naredil boljši vtis? Zakaj? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

11. Kaj vse je Marks Wulffing storil/navedel, da bi prepričal 
sodnike?  Ali je njegovemu pripovedovanju ljudstvo verjelo?  
 
V nogo si je naredil zarezo. Priložil je dokaze. 
 
 
12. Kako so sodniki sprva želeli Agati »razvezati jezik«?  

Želi so narediti »Ndelprob«.  

13. Kaj pomeni "Nadelprob"?  

V materina znamenja po telesu so zabadali šivanke in ugotavljali, ali je v njih kri 
ali ne. 

14. Zakaj so se odločili, da tega poskusa vendarle ne izpeljejo? 

Ker je bilo prisotnih veliko otrok. 

15. Kako naj bi se na koncu preskusila dekletova nedolžnost oz. krivda?  

Predlagali so preizkus z vodo. Obtoženka je oproščena krivde, če na kakršenkoli 
način pride živa iz vode. 

16. Ali zgodbo pripoveduje Ivan Tavčar? Utemelji. 

Ne, pripoveduje jo Izidor Khallan, in sicer v 1. osebi. 

  

17. Kako misliš, da se bo razpletlo dogajanje? Se bo Agati 
uspelo rešiti?  

Preberi spodnji odlomek in napiši besedilo v najmanj desetih 
povedih, v katerem poskušaj predvideti, kako se bo zgodba 
končala. Bodi zelo nazoren/-a, kot je bil tudi Ivan Tavčar. Tvoje 
nadaljevanje bomo prebrali na naši naslednji video uri. 
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Agata je napravila križ, se sklonila, stisnila srajčico okrog nog in pogumno stopila 
v vodo. Gledalcem je zastajala sapa. 

Ob bregu sem tičal, prav kot bi imel na vsaki nogi težko železje. Okrog brata Jurija 
pa je završalo.  

 ________________________________________________________________
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