
8. teden 

V tem tednu imamo na urniku 3 ure slovenščine in nadaljevali bomo s književnostjo. V 

preteklem tednu ste prebrali že 2 pesmi, eno ljudsko in eno, ki ima vključene značilnosti ljudske 

pesmi. Ta teden se boste ukvarjali še z dvema besediloma in spoznali dva nova avtorja. 

 

1. ura: Anton Aškerc: Kronanje v Zagrebu 

 

UVOD V NOVO BESEDILO 

Razmišljajte in ustno odgovorite na naslednja vprašanja: 

Kakšno glasbo najraje poslušaš? 

Igraš na kakšen inštrument? 

Kdaj oz. ob kakšnih priložnostih poslušaš glasbo oz. igraš na inštrument? 

Kakšen vpliv ima glasba na človeka oz. kakšne občutke vzbuja v nas? 

Ali je vseeno kakšno glasbo ljudje poslušamo ali izbor glasbe prilagajamo določenim situacijam 

oz. dogodkom? 

Kdo so bili glasniki? 

Na kakšen način oz. s  katerimi inštrumenti so poročali o novicah? 

Kakšne so lahko bile te novice? 

 

 Povezava do interaktivnega berila: 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196 

 

BRANJE 

Preberite pesem Antona Aškerca, Kronanje v Zagrebu, ki jo najdete v berilu na str. 70. 

Po branju sledi razlaga neznanih besed. Ob besedilu imate nekaj besed že na kratko 

razloženih. Če je nerazumljiva še kakšna, njeno razlago lahko poiščete v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (SSKJ), ki ga najdete na povezavi: 

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=* 

 

 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=*


VSEBINSKA ANALIZA 

V zvezek napišite naslov ANTON AŠKERC: KRONANJE V ZAGREBU in odgovorite na 

naslednja vprašanja oz. dopolnite besedilo. 

- Kateri zgodovinski dogodek je opisan v pesmi? 

- Kdo je glavna oseba? 

- Kje in kdaj se dogodek odvija? 

- Za kateri kmečki upor gre oz. za kaj so se kmetje borili? 

- Kdo je bil vodja upora? Kaj izveš o njem? Katere lastnosti mu lahko pripišeš? Kaj se z njim 

na koncu pesmi zgodi? 

- Kako nate delujejo podobe mučenja Matije Gubca? 

- Ali meniš, da pesnik popisuje točno dogajanje ali ga oblikuje po svoje?  

- Kaj pravi Matija Gubec kmetom na koncu pesmi? 

 
Ker pesem pripoveduje o zgodovinskem dogodku, je ______________________. 

Kakšno je bilo puntarsko geslo? Poišči ga v pesmi. Kaj pomeni, da so se kmetje borili za »staro 

pravdo«?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Dopolni. 

K ljudskemu kralju pridejo __________ možje. Z njim se pogovarjajo (kako?) __________. 

Vsak mu postavi posmehljivo vprašanje, na katerega odgovori sam. Prvi ga postavi na 

____________, drugi mu prinese ______________, tretji pa ______________. Gubec 

sprejema žalitve______________, namesto njega govorijo njegove ________________. 

Poišči verz, ki ti to sporoča (v njem gre za neko nasprotje).  

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


