
Pozdravljeni, sedmošolci,  

imate še kaj volje za delo? Včasih res pride dan, ko nam ne gre, ko samo še čakamo, da mine 

to šolsko leto … Vendar upam, da ti občutki kmalu minejo in da se ponovno usedete za knjige 

in začnete z delom. Naj vas razveselim z novico, da nimamo več veliko snovi do konca šolskega 

leta. Kar se tiče književnosti s tem tednom zaključujemo, pri jezikovnem pouku pa so nam 

ostali samo še stavčni členi.   

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

Pa začnimo … 

 

PON, 11. 5. 2020      Z vajo do znanja – utrjevanje jezikovnega znanja 

V DZ na straneh 112-114 rešite vaje. Čim več oz. kolikor vam jih bo uspelo v 45 min. Tisti, ki 

obiskujete dopolnilni pouk, tudi uro dopolnilnega pouka izkoristite za reševanje. Če česa ne 

znate, pa veste, kje me najdete. ;-) 

REŠITVE 

 



 

 



 
 

 

TOR, 12. 5. 2020        Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori - branje 

Pa začnimo z branjem zadnjega dela, ki ga boste spoznali v letošnjem šolskem letu. V berilu 

poiščite odlomek in ga preberite. Prijetno branje želim! 

 

ČET, 14. 5. 2020          Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori - nadaljevanje 

Da ne boste pozabili, o čem delo Kozlovska sodba v Višnji Gori govori, napišite kratko obnovo. 

Prej delo še enkrat preberite. Obnove ni potrebno pošiljati, saj mi jo boste lahko povedali na 

videokonferenci, ki jo načrtujem za vas prihodnji teden (ali bi se lahko ure udeležili v pon., 18. 

5., ob 9.00? Kdor ne more, naj mi piše na mail.)  

 

PET, 15. 5. 2020         Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori; HUMORESKA 
Najbrž ste se ob branju odlomka smejali. No, vsaj upam, da ste se in prav je tako, saj gre za 

humoresko, v kateri je komična perspektiva še kako prisotna. Kaj je to, pa boste spoznali v 

naslednji razlagi. 
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori 



Kozlovska sodba v Višnji Gori  je humoreska (kratka šaljiva pripoved, šaljivka, ki hoče v bralcih 

vzbuditi dobro voljo. Ljudje in njihova dejanja so prikazana v smešni, a ne žaljivi luči. Prevladuje 

smešnost, t.j. poseben pogled na dogajanje, stvari, skratka na vse okrog nas. 

Vrste smešnosti / komičnosti: 

položajska (smešni dogodki, položaji, v katerih so se junaki znašli), 

značajska (značaj, obnašanje, videz književnih oseb), 

besedna (smešni izrazi, besedne zveze, stavki, imena oseb ...) 

V delu najdemo tudi STOPNJEVANJE – to je z naštevanjem dejanj ali lastnosti v pomenu kopičenja oz. 

pretiravanja (stojte, nehajte, jenjajte; posmukala, pojedla, potrla, požrla) 

Zgodbo pripoveduje VSEVEDNI PRIPOVEDOVALEC, to je pripovedovalc, ki vse vidi in vse ve, v zgodbi 

pa sam ne nastopa.  

 

 

Lepo se imejte.  

Mojca Lampret 


