
OGLED DOKUMENTARCA in BRANJE 

O PESNIKU IN PISATELJU JANKU KERSNIKU 

Poglej si posnetek na spodnji povezavi in odgovori na zastavljena vprašanja 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index5.html  

1. Kdaj in kje se je rodil Janko Kersnik? 

2. Kako je njegov dom in kraj opisal literarni zgodovinar in Kersnikov učitelj Fran Levec? 

3. Kdo so bili Kersnikovi starši? 

4. Kam sega Kersnikov rod povezan z gradom? Kaj vse zvemo o gradu Brdo? 

5. Kdaj je Kersnik prvič začel z literarnim ustvarjanjem? 

6. Kdo ga je navdušil za slovensko književnost? 

7. Kje se je šolal sprva? Zakaj je šolanje prekinil in kako ga je nadaljeval? 

8. Kje je kasneje študiral in kaj je postal? 

9. V katerih javnih/političnih vlogah je bil v svojem življenju še aktiven? 

10.  V posnetku prisluhnemo OPISU Janka Kersnika, povzemi, kakšen je bil pisatelj videti, pomagaj si 

tudi s fotografijo? 

11.  Pripovedovalec ga tudi ORIŠE, kakšen pa je bil Janko Kersnik po značaju, v odnosu do drugih ljudi? 

12.  Svoj kraj in ljudi je zelo dobro poznal, tako preproste ljudi, kmete, kot tudi plemstvo. Kako jih je 

opisal v svojih delih, kakšni so bili eni in kakšni drugi? 

13.  Od kod je torej jemal snov za svoja dela? 

14.  Naštej nekaj njegovih literarnih del? 

15.  Kakšno delo so kmetske slike? 

16.  Kaj pomeni, da je bil v svojih delih REALIST? 

17.  Kje in kdaj je umrl, kje in kdaj je bil pokopan? 

18.  Kje so mu še danes postavljena obeležja? 

 

 

MAČKOVA OČETA 

Berilo str. 78 

1. Kdo sta osrednji literarni osebi? 

2. Kdo je pripovedovalec zgodbe? Pojasni na primeru. 

3. Ali pripovedovalec družino dobro pozna? Pojasni na primeru, kako jih opiše/oriše. 

4. Kakšen je časovni obseg pripovedi? 

5. Kaj pripovedovalec meni o tem, kdaj fant postane mož? Kaj pa meniš ti, je temu res tako? 

6. Kdaj šele je stari Maček pripovedovalca opazil? 

7. Opiši odnos starega in mladega Mačka? Kaj želi oče, kaj sin?   

8. Kaj se je staremu Mačku zgodilo na stara leta, zakaj? 

9. Na smrtni postelji je k sebi poklical pripovedovalca, kaj je hotel od njega? 

10. Kaj pa mu je pripovedovalec svetoval? Je stari maček upošteval nasvet?  

11. Kako pa se pripoved zaključi z mladim Mačkom? 

12. V čem sta si stari in mladi Maček podobna, v čem pa različna? Napiši njune značajske 

lastnosti. 

13. Kako se v besedilu kaže vpliv vzgoje? 

14. S svojimi besedami povzemi sporočilo pripovedi, kaj je avtor želel sporočiti bralcu. Kaj meniš 

o odnosih, ki vladajo v družini Mačkovih? 

15. Kaj pa o teh odnosih meni pisatelj, je iz prebranega besedila moč razbrati njegovo mnenje o 

odnosih v družini Mačkovih? 

16. Misliš, da je avtor takšne primere v resnici poznal in zakaj? 
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