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Ivan Tavčar: Visoška kronika  - 3. del 

 

1. Preteklo uro si napisal/-a nadaljevanje zgodbe. Danes pa si preberi, kako se 
je zgodba res končala. 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/Agata.pdf 

Se je kako drugače kot pri tebi? _______________________________________ 

 

1. Morda veš, kdo je ta oseba na 
fotografiji? Zakaj misliš, da je ta oseba pisala o 
Visokem? Podatke poišči na spletu. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

2. O avtorju si najprej oglej posnetek na spodnji povezavi, nato pa v zvezek 
naredi miselni vzorec. 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/Razlage/tavcar_zivljenje_delo.html 

 

3. Tudi danes je počivalo njeno oko na sivih planinah, kjer so bili vrhovi ravno tako 

beli kakor njen obraz, v katerem ni bilo kaplje krvi. 

Iz zgornjega odlomka izpiši: 

okrasni pridevek ______________________________________________________ 

poosebitev __________________________________________________________ 

primero ______________________________________________________________ 

 

4. Tavčar je za vir uporabil tudi Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske. V njej 
je zapisano:  

Ko pa le kaj o njih zvedo, brž ujamejo ta coprniška babiščeta in jih 
spravijo na grmado. To jih straši in sili, da se s svojo nesrečno 
umetnostjo skrivajo, saj tudi krastače in drugi strupeni črvi najrajši 
skrivaj lazijo po luknjah ali temnem grmovju in goščavi. Čestokrat 
so jim namreč vroče zakurili in jih precej posadili na žareči stol, 
vendar golazni s tem še niso mogli docela iztrebiti.  
 
Valvasorjev pogled na čarovnice primerjaj s Tavčarjevim 
romanom. V čem se med seboj razlikujeta? Napiši temeljne 
razlike.  

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/Agata.pdf
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/Razlage/tavcar_zivljenje_delo.html
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Čarovnice so bitja, ki v resničnosti ne obstajajo. Ali lahko kljub temu trdimo, 
da je Visoška kronika pripoved o resničnem/stvarnem dogajanju? Odgovor 
utemelji. 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Ali je za Visoško kroniko značilen vsevedni pripovedovalec? Odgovor 
utemelji. 

 
__________________________________________________________________________ 

 

7. Visoško kroniko uvrščamo med romane. Kaj je za to literarno vrsto 
značilno? Izberi pravilne rešitve in jih obkroži.  

 

Besedila so odlomki iz 
daljšega pripovednega 
dela. 

krajšega pripovednega 
dela. 

Prizorišče dogajanja 
ostaja 

nespremenjeno. se spreminja. 

Časovni razpon zajema nekaj dni. več mesecev. 

V besedilu nastopa veliko književnih oseb. malo književnih oseb. 

Delo se osredotoča na en sam dogodek. na več dogodkov. 

Visoška kronika spada v prozo. poezijo. 

 

8.  V zvezek vlepi vse učne liste, potem v priročniku poišči, kaj je značilno za 

roman, si podčrtaj ključne podatke in si v svoj zvezek zapiši povzetek ali pa le 

stran v priročniku. 


