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POLONA KALAN IN MAJA PREMRL, OŠ HINKA SMREKARJA 
 

 

Gradivo: 
- Dober dan, življenje, berilo za 8. razred 
- zvezek 
- spletne povezave 

 

Navodila za delo: 
 
1. URA 

- V berilu poišči sliko Janka Kersnika Mačkova očeta in jo preberi.   
 
2. URA 

- V zvezek, na stran za književnost, napiši naslov JANKO KERSNIK: MAČKOVA OČETA. 
- Prepiši spodnja vprašanja in natančno odgovori nanje (ne pozabi, razlaga je tudi 

tvoja, vsak si lahko leposlovje razlaga po svoje): 
 

1. Napiši, kako razumeš pregovor »Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.« 

2. Kako se zgornji pregovor navezuje na sliko Mačkova očeta? 

3. Napiši, v katero književno zvrst spada slika. 

a) Dramatiko. 

b) Poezijo. 

c) Prozo.         

4. V kateri glagolski osebi in času je napisana slika? 

5. Kdo je pripovedovalec? Izpiši poved, ki to dokazuje. 

6. Določi kraj in čas dogajanja v sliki. Odgovor napiši v eni povedi. 

7. Približno kako dolg časovni razpon zajemajo dogodki v zgodbi? 

8. Opiši Mačkovega očeta – zunanji opis.   

9. Izpiši tiste pridevnike, ki so po tvojem mnenju značilni za Mačkov značaj.  

prijazen  ljubeč   maščevalen  iskren 

nemiren  delaven  nesramen  skop 

popustljiv  redkobeseden trmast   grob    

10. Je stari Maček zate pozitiven ali negativen lik. Utemelji svoj odgovor.  

11. Zakaj je ogovoril pripovedovalca? 
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12. Kolikokrat v letu in kdaj se je članom družine dobro godilo? 

13. Napiši, koliko generacij družine opisuje slika. 

14. Nosi besedilo po tvojem mnenju kakšno vzgojno noto? Kaj nam sporoča? 

15. Jezik, v katerem je napisana slika, je starinski. Kako še drugače pravimo starinskim 

besedam? 

 
3. URA 

- Oglej si dokumentarni filmček o življenju Janka Kersnika na spletni povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=0EY6f45kdO4. 

- V zvezek, na stran za književnost, naredi miselni vzorec z bistvenimi podatki iz 
življenja pisatelja.  

 

 

Dodatna navodila:  
 
 Tisti (velja za učence 1. in 2. učne skupine), ki doma nimate Mušičeve knjige Zgodbe 

o Prešernu, lahko berete spletno stran www.preseren.net, kjer boste našli vse 
potrebne podatke.   
 

 Ob morebitnih vprašanjih/nejasnostih naju kontaktirajte na e-naslov 
polona.kalan@guest.arnes.si/maja.premrl@guest.arnes.si.  
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