
 
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

1. šolska naloga
Ivan Tavčar

Visoška kronika

Navodilo: 
Pozorno preberite odlomek iz besedila.
Predstavite pripovedovalca in njegovega očeta.  Predstavite pripovedovalčev odnos do očeta. 
– Katero očetovo lastnost hkrati občuduje in se je hkrati boji?
Iz odlomka izpišite poved, ki jasno poudarja otrokov strah pred očetom. 
Utemeljite, kako se v zaključku odlomka počuti  Polikarp. Utemeljite, ali ga kaj peče vest.
Označite Polikarpov odnos do najbližjih in ga primerjajte z Izidorjevim odnosom do drugih.

 TOČKOVNIK



Vsebina
- Predstavitev pripovedovalca in njegovega očeta               /2t + 2t
- Odnos do očeta                                                                  /4t
- Očetova lastnost                                                                /4t
- Poved                                                                                /2t
- Utemeljitev  Polikarpovega počutja                               /2t
 - Utemeljitev Polikarpove  vesti                                      / 2t 
- Polikarpov odnos in primerjava                                   /2t + 2t

Jezik
- Členitev besedila                                                        /2t
- Slovnična  pravilnost                                                 /2t
- Pravopisna pravilnost (obseg)                                 / 2t
- Slogovna pravilnost                                                 / 2t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 400-500 besed.

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

1. šolska naloga
Ivan Tavčar

Visoška kronika

Navodilo: 
Pozorno preberite odlomek iz besedila.

Navedite, kdo je Pasaverica,  od kod ima ime in kako se je preživljala. Poimenujte in 
predstavite osebo, o kateri pripoveduje Pasaverica. Navedite, kako Pasaveričine besede
učinkujejo na Polikarpa in Izidorja. Poimenujte Pasaveričinega moža ter navedite, 
kako je povezan s Polikarpom.
Pojasnite, kakšne posledice  je imelo Pasaveričino pripovedovanje za Izidorja.

 TOČKOVNIK                                                                                                                              



Vsebina
 - Pasaverica (ime, preživljanje)                                                 /2t+2t+2t

-  Oseba, o kateri prioveduje (poimenovanje) in predstavitev osebe, o kateri   
    pripoveduje                                                                            /1t+3t

- Učinek besed                                                                           /2t+2t                                          

- Poimenovanje Pasaveričinega moža + povezava                    /1t +2t                                         

- Posledice                                                                                 /3t

Jezik
- Členitev besedila                                                        /2t
- Slovnična  pravilnost                                                 /2t
- Pravopisna pravilnost                                                / 2t
- Slogovna pravilnost                                                 / 2t
- Obseg/pisava

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-500 besed.

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



 
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

Ponovno ocenjevanje
Ivan Tavčar

Visoška kronika

Navodilo: 
Pojasnite, zakaj Tavčarjev roman Visoška kronika uvrščamo med zgodovinske 
romane. Navedite, kaj veste o nastanku tega romana.
Poimenujte tri moške osebe iz romana in jih predstavite.
Predstavite Agato Schwarzkobler in označite odnos pripovedovalca do nje. – Svoji 
predstavitvi tega odnosa dodajte vsaj tri primere iz romana.
Predstavite osebo, ki Vam je bila v romanu najbolj všeč. -  Navedite, zakaj.

 TOČKOVNIK                                                                                                                 
 Vsebina
- Zgodovinski roman                                                        /2t
- Nastanek  romana                                                          /2t
- Poimenovanje  moških oseb + predstavitev                  /1t+2t; 1t+2t;1t+2t 
- Predstavitev A. Schwarzkobler + oznaka odnosa pripovedovalca            /2t+2t
 - Trije  primeri iz romana                                                                        /1t+1t+1t
-  Predstavitev najljubše  osebe                                                                 /2t
  - Utemeljitev                                                                                             /2t

Jezik
- Členitev besedila                                                                                   /2t
- Slovnična  pravilnost                                                                            /2t
- Pravopisna pravilnost                                                                           / 2t
- Slogovna pravilnost                                                                             / 2t
- Obseg/pisava                                                                                      /2t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi 
črkami in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte 
edigsa ali drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. 
Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična 
pravila ter slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-500 besed.

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



 
Šolsko leto 2012/2013
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

Ponovitev 1. šolske naloge
Ivan Tavčar

Visoška kronika

Navodilo 
Poimenujte in predstavite pripovedovalca romana in njegovega očeta.  Predstavite 
pripovedovalčev odnos do očeta. – Katere očetove lastnosti  pripovedovalec hkrati občuduje 
in se jih hkrati boji? Svoje navedbe utemeljite s tremi primeri iz besedila.
Označite odnos pripovedovalčevega očeta do najbližjih. Kakšen je bil pripovedovalčev odnos 
do istih ljudi?

 TOČKOVNIK
Vsebina
- Poimenovanje in predstavitev pripovedovalca in njegovega očeta               /2t + 2t
- Odnos do očeta                                                                  /2t
- Očetove lastnosti                                                                /2t
- Primeri                                                                              /3t
- Odnos prip. očeta do drugih                                           /2t
 - Pripovedovalčev odnos                                                 / 2t 

Jezik
- Členitev besedila                                                        /2t
- Slovnična  pravilnost                                                 /2t
- Pravopisna pravilnost (obseg)                                 / 2t
- Slogovna pravilnost                                                 / 2t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-400  besed.

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

Ponovitev 1. šolske naloge
Ivan Tavčar

Visoška kronika

Navodilo: 
Pojasnite, zakaj Tavčarjev roman Visoška kronika uvrščamo med zgodovinske 
romane. Navedite, kaj veste o nastanku tega romana.
Poimenujte tri ženske  osebe iz romana in jih predstavite.
Predstavite pripovedovalca romana. – Svoji predstavitvi tega odnosa dodajte vsaj tri 
primere iz romana.
Predstavite osebo, ki Vam je bila v romanu najbolj všeč. -  Navedite, zakaj.

 TOČKOVNIK                                                                                                                 
 Vsebina
- Zgodovinski roman                                                        /2t
- Nastanek  romana                                                          /2t
- Poimenovanje  ženskih  oseb + predstavitev                  /1t+2t; 1t+2t;1t+2t 
- Predstavitev pripovedovalca                                          /2t+2t
 - Trije  primeri iz romana                                               /1t+1t+1t
-  Predstavitev najljubše  osebe                                                                 /2t
  - Utemeljitev                                                                                             /2t

Jezik
- Členitev besedila                                                                                   /2t
- Slovnična  pravilnost                                                                            /2t
- Pravopisna pravilnost                                                                           / 2t
- Slogovna pravilnost                                                                             / 2t
- Obseg/pisava                                                                                      /2t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi 
črkami in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte 
edigsa ali drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. 
Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična 
pravila ter slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-400 besed.

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



  
 
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:  
                    

2. šolska naloga
Povej, kaj dom je, domovina, svet

Navodilo 
Navedite naslov izbranega prebranega besedila ter navedite njegovega avtorja. V največ petih 
povedih povzemite vsebino tega besedila.
Poimenujte glavno literarno osebo in jo predstavite. Posebej predstavite, kakšen je odnos te 
osebe do doma/domovine/sveta. Navedite, kakšen je Vaš odnos do doma/domovine/sveta, in 
ga primerjajte z odnosom glavne osebe. 
Utemeljite, ali je takšen odnos, kot ga ima glavna oseba,  aktualen še danes. 

 TOČKOVNIK
Vsebina
- Naslov in avtor                                                          /1t        
- Povzetek  vsebine                                                      /2t
- Poimenovanje glavne osebe + predstavitev              /1t + 2t
- Predstavitev odnosa                                                  /2t
- Lasten odnos                                                             /2t
 - Primerjava odnosa                                                   / 3t 
- Aktualnost + utemeljitev                                          /1t + 2t

Jezik
- Členitev besedila                                                        /2t
- Slovnična  pravilnost                                                 /2t
- Pravopisna pravilnost                                               / 2t
- Slogovna ustreznost                                                 / 2t
- Pisava, obseg                                                          /1t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-400  besed.

  Čas pisanja: 60 minut

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



 
 
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

2. šolska naloga
Povej, kaj dom je, domovina, svet

Navodilo 
Navedite naslov izbranega prebranega besedila ter navedite njegovega avtorja. V največ petih 
povedih povzemite vsebino tega besedila.
Iz  besedila izberite dve literarni osebi, ju poimenujte in na kratko predstavite. Predstavite 
odnos  izbranih oseb do doma/domovine/sveta. Navedite, kakšen je Vaš odnos do 
doma/domovine/sveta. Navedite,  katera oseba Vam je glede odnosa do doma/domovine/sveta
bližja in to tudi utemeljite. 
Utemeljite, kako je takšen odnos, kot ga ima izbrana oseba,  aktualen še danes. 

 TOČKOVNIK
Vsebina
- Naslov in avtor                                                                  /1t        
- Povzetek  vsebine                                                             /2t
- Poimenovanje 2 oseb + predstavitev                                /1t + 4t
- Predstavitev odnosa                                                         /2t
- Lasten odnos                                                                    /2t
 - Primerjava odnosa   + utemeljitev                                  / 2t  +1t
- Aktualnost + utemeljitev                                                 /1t + 2t

Jezik
- Členitev besedila                                                            /2t
- Slovnična  pravilnost                                                      /2t
- Pravopisna pravilnost                                                    / 2t
- Slogovna ustreznost                                                      / 2t
- Pisava, obseg                                                                /1t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-400  besed.

  Čas pisanja: 60 minut

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



 
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:  
                    

2. šolska naloga
Povej, kaj dom je, domovina, svet

Navodilo 
Navedite naslov izbranega prebranega besedila ter navedite njegovega avtorja. V največ petih 
povedih povzemite vsebino tega besedila.
Poimenujte glavno literarno osebo in jo predstavite. Posebej predstavite, kakšen je odnos te 
osebe do doma/domovine/sveta. Navedite, kakšen je Vaš odnos do doma/domovine/sveta, in 
ga primerjajte z odnosom glavne osebe. 
Utemeljite, ali je takšen odnos, kot ga ima glavna oseba,  aktualen še danes. 

 TOČKOVNIK
Vsebina
- Naslov in avtor                                                          /1t        
- Povzetek  vsebine                                                      /2t
- Poimenovanje glavne osebe + predstavitev              /1t + 2t
- Predstavitev odnosa                                                  /2t
- Lasten odnos                                                             /2t
 - Primerjava odnosa                                                   / 3t 
- Aktualnost + utemeljitev                                          /1t + 2t

Jezik
- Členitev besedila                                                        /2t
- Slovnična  pravilnost                                                 /2t
- Pravopisna pravilnost                                               / 2t
- Slogovna ustreznost                                                 / 2t
- Pisava, obseg                                                          /1t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-400  besed.

  Čas pisanja: 60 minut

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.



 
 
Ime in priimek:
Razred: 
Datum:
                    

2. šolska naloga
Povej, kaj dom je, domovina, svet

Navodilo 
Navedite naslov izbranega prebranega besedila ter navedite njegovega avtorja. V največ petih 
povedih povzemite vsebino tega besedila.
Iz  besedila izberite dve literarni osebi, ju poimenujte in na kratko predstavite. Predstavite 
odnos  izbranih oseb do doma/domovine/sveta. Navedite, kakšen je Vaš odnos do 
doma/domovine/sveta. Navedite,  katera oseba Vam je glede odnosa do doma/domovine/sveta
bližja in to tudi utemeljite. 
Utemeljite, kako je takšen odnos, kot ga ima izbrana oseba,  aktualen še danes. 

 TOČKOVNIK
Vsebina
- Naslov in avtor                                                                  /1t        
- Povzetek  vsebine                                                             /2t
- Poimenovanje 2 oseb + predstavitev                                /1t + 4t
- Predstavitev odnosa                                                         /2t
- Lasten odnos                                                                    /2t
 - Primerjava odnosa   + utemeljitev                                  / 2t  +1t
- Aktualnost + utemeljitev                                                 /1t + 2t

Jezik
- Členitev besedila                                                            /2t
- Slovnična  pravilnost                                                      /2t
- Pravopisna pravilnost                                                    / 2t
- Slogovna ustreznost                                                      / 2t
- Pisava, obseg                                                                /1t

Pišite čitljivo. Nečitljivi zapisi se upoštevajo kot pravopisna napaka. Pišite s pisanimi črkami 
in s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom modre barve. Ne uporabljajte edigsa ali 
drugih korekturnih sredstev. Če se zmotite, prečrtajte in napišite znova. Pazite na rob. 
- Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in  slovnična pravila ter 
slogovno ustreznost.
Besedilo naj obsega 300-400  besed.

  Čas pisanja: 60 minut

Kriterij: 0-49%=nz (1); 50-62%=zd (2); 63-75%=db (3); 76-88%=pd (4);
               89-100%=odl (5)

Veliko uspeha.


