
KAJ BOMO TA TEDEN DELALI 
PRI SLOVENŠČINI?

Obljubila sem vam, da boste ta teden uživali tisti, ki radi 

berete … Prebrali boste Tavčarjev roman Visoška kronika. 

Mogoče ima kdo izmed vas knjigo doma in jo bo prebral v 

celoti. 

Drugi, ki pa raje preživljate čas pred računalniki, boste ta 

teden Visoško kroniko prebrali na računalniku. Ne ustrašite 

se, to besedilo je precej skrajšano in poenostavljeno. 

Povezavo do besedila najdete TUKAJ.

Kdor nima knjige, niti dostopa do računalnika, pa naj v berilu 

prebere odlomek (List iz Visoške kronike).

http://www.risa.si/Portals/4/Portali/risa.si/knjiznica/Knjige/romani/RISA Visoska kronika LB.pdf


Najprej preberite nekaj podatkov o Tavčarju in tako 

utrdite znanje.



IVAN TAVČAR



ŽIVLJENJE

Rodil se je 28. avgusta 1851

v revnem okolju v Poljanah nad Škofjo

Loko.



IZOBRAZBA
1.OSNOVNA ŠOLA:

Poljane

Ljubljana

2.    GIMNAZIJA:

Ljubljana

Novo mesto

3.FAKULTETA:

Dunaj (postal doktor prava)



SLUŽBOVANJE

Odvetniški pripravnik v Ljubljani in 

Kranju

Samostojen odvetnik v Ljubljani

Vodilni politik liberalne stranke

Deželni in državni poslanec

Ljubljanski župan

Pisatelj



DELA
Grajski pisar

Vita vitae meae



V Zali

Izza kongresa 

(zgodovinski 

roman)

4000 (roman, ki 

posega v 

kulturni boj)

Med gorami



CVETJE V JESENI –

v povesti Cvetje v 

jeseni (1917) avtor 

proslavlja našega 

delovnega kmeta, 

njegovo življenje in 

mišljenje. 



VISOŠKA KRONIKA –

zadnje Tavčarjevo

delo, roman Visoška 

kronika (1919), je 

pravzaprav 

nedokončan roman iz 

življenja dveh kmetij 

na Visokem.



SMRT

Umrl je v Ljubljani (1923), pokopan je v 

grobnici na Visokem. 



SEDAJ JE ČAS, DA SPOZNATE, 
KAJ JE ROMAN.

Definicijo zapišite v zvezek:

Ivan Tavčar: Visoška kronika

• ROMAN: 

• je najobsežnejše delo v prozi,

• ima številna poglavja, dogajanje je zapleteno in zajema daljše 

časovno obdobje,

• v njem nastopa veliko oseb, ki jih delimo na glavne in stranske,

• značaj glavnega junaka se pred nami razvija,

• v romanu odsevajo medčloveški odnosi in družbene razsežnosti 

časa in kraja dogajanja.



PO SNOVI JIH DELIMO NA:

• viteški

• pustolovski

• zgodovinski

• biografski

• ljubezenski

• znanstvenofantastični in fantastični

• kriminalni

• družbenokritični romani



JE VISOŠKA KRONIKA ROMAN 
ALI KRONIKA?

• ZGODOVINSKI ROMAN: je roman iz zgodovine: pisatelj 

prikazuje resnične IN izmišljene dogodke in osebe na 

zgodovinski podlagi.

• KRONIKA: nekakšen dnevnik, v katerega sproti 

zapisujemo pomembnejše dogodke po zaporedju 

dogajanja (objektivno besedilo).



DOMAČA NALOGA

Napiši obnovo romana in mi jo pošlji v pregled. Lahko jo 

napišete na računalnik ali v zvezek. Pazite na lepopis in 

na pravopis! Nalogo je potrebno oddati do ponedeljka, 

20. 4. 2020. 

V kolikor vam je bilo takšno branje všeč, lahko na naslednji povezavi 

(http://www.risa.si/Domov/Knji%C5%BEnica/Romani) preberete še 

kakšno knjigo.

Upam, da se kmalu vidimo v šolskih klopeh, do takrat pa se imejte lepo.

Mojca Lampret in Magda Grajš

http://www.risa.si/Domov/Knji%C5%BEnica/Romani

