
1. Četrtek – zapis snovi (naslov, humoreska, komična perspektiva, vrste komike), branje 

besedila v berilu/strip 

2. Ponedeljek – odgovori na vprašanja   

3. Torek – nariši/napiši strip  

 

Josip Jurčič:  

KOZLOVSKA SODBA NA VIŠNJI GORI 
 

Poslušaj radijsko igro ali si oglej gledališko predstavo: 

• POSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8 

• GLEDALIŠKA PREDSTAVA: https://www.youtube.com/watch?v=lvLyD6xZ3mw 

 

• PREBERI ODLOMEK V BERILU NA STRANI 34 

• PREBERI KRATEK STRIP – PRIPONKA  

 

• HUMORESKA: 

Humoreska je vedra, s humorjem prežeta zgodba oziroma pripoved. Smeh vzbuja s smešnimi 

imeni, dogodki, značaji oseb, načinom govora oseb, nerodnimi situacijami, v katerih se 

znajdejo ... Avtor se norčuje in opozarja na napake ljudi, pri tem pa tudi pretirava. 

 

• KOMIČNA PERSPEKTIVA 

Ob umetnostnih besedili, ki izražajo smeh in učinkujejo humorno, govorimo o komični 

perspektivi. 

 

• VRSTE KOMIKE:  

Karakterna/značajska komika smeši značaj oseb, situacijska/položajska komika sloni na 

presenečenjih, zamenjavah in zmešnjavah, v besedni komiki pa zbuja smeh govor oseb. Telesna 

komika zbuja smeh zaradi neke pretirane telesne nenormalnosti. 

 

ODGOVORI V ZVEZEK NA NASLEDNJA VPRAŠANJA (odgovore fotografiraj in jih pošlji 

na el. naslov do torka, 21. 4.) – rešitve bodo objavljene po prejemu vseh nalog. 

1. Kdo so glavne literarne osebe? 

2. Kje se zgodba odvija? 

3. Komu Višnjani sodijo in česa je obsojen? 

4. Kakšna kazen mu je dodeljena? Kaj pa njegovemu lastniku? 

5. Kdo in kako je na koncu vse skupaj razsodil? 

6. Kakšni ljudje se ti zdijo Višnjani, kako bi jih OZNAČIL/-a? (značajske lastnosti) 

7. Kaj po tvojem v pripovedi vzbuja smeh, pojasni na vsaj treh primerih (pomagaj si z 

definicijo humoreske)? 

8. S svojimi besedami pojasni imena oseb – na katere lastnosti oseb nas opozarja avtor? 

(Slamorezec, Gobežel, Zaropotaj, Drnulja, Lisec …) 

9. Kaj pa meniš, da je pisatelj želel s pripovedjo bralcu sporočiti? Je sporočilo aktualno 

tudi danes? 

https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8
https://www.youtube.com/watch?v=lvLyD6xZ3mw


*USTVARJALNA NALOGA:  

Kaj komičnega/smešnega se je v zadnjem času zgodilo pri vas doma? Pripoveduj v obliki stripa. Riši in 

piši na format A4. Bodi ustvarjalen/-a, duhovit/-a, potrudi se z zgodbo in risanjem, pošlji najbolj ličen 

izdelek, kar zmoreš. Izdelke bomo objavili. V zvezek/el. pošto pojasni tudi, za katero vrsto komike gre 

v tvojem stripu. 

Nalogo pošlji do četrtka, 23. 4., na elektronski naslov: mojca.sola.cerkno@gmail.com  
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