
SLOVENŠČINA V TOREK, 19. 5.,  IN V ČETRTEK, 21. 5. – 3 ure 

Josip Jurčič, Kozlovska sodba v Višnji Gori 

Sedmošolci in sedmošolke! 

Se vam zdi naslov nenavaden? Kozlovska sodba … Komu bodo sodili? 

Da se spet vrnemo k umetnostnim besedilom, vam tukaj v branje pošiljam Jurčičevo 

Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Pri branju razmišljajte o književnih osebah, kako jih je 

avtor predstavil, kaj je smešnega v sami zgodbi, kakšni so priimki glavnih književnih 

oseb … 

Verjetno bo vsaj odlomek potrebno prebrati dvakrat. V pomoč so povezave s 

posnetki. 

Preberi odlomek v berilu str. 28.  

Del drugega odlomka lahko poslušaš: 

https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=51969 

Da si pa boš vse skupaj lažje predstavljal, lahko poskušaš tudi radijsko igro: 

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

Pogosto so prozna literarna dela podlaga za gledališke predstave. Poglej si jo: 

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

 

JOSIP JURČIČ: KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI (torek) 

 

Pazljivo poslušaj posnetek* celotne humoreske in nato odgovori na naslednja 

vprašanja. V pomoč naj ti bo tudi odlomek v berilu. 

 

1. Kje in kdaj se dogaja Jurčičeva humoreska? 
 

2. Kaj je uradni znak starodavnega mesta Višnja Gora? 
 
 

3. Kakšno delo je opravljal Lukež Drnulja? 
 

4. Kdo je Andraž Slamorezec? Kaj v zgodbi zvemo o njem? 
 

5. Česa je sosed Slamorezec obtožil kozla Lisca? 
 
 

https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=51969
https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8
https://www.youtube.com/watch?v=lvLyD6xZ3mw


6. Je kozel Lisec le gledal na vrt ali je uspel z njega tudi kaj pojesti? Se ti zdi 
smiselno, da so mu sodili?  
 
 

7. Koliko dni po dogodku je res prišlo do sojenja? 
 
 

8. Kdo je bil pri sodbi tožnik? Zakaj sta bila toženca dva? 
 
 

9. Kdo vse je govoril med zasedanjem sodnega zbora? Kdo je bil na Drnuljevi 
strani? Kdo na Slamorežčevi? Zakaj? Je bil kdo od sodnikov nepristranski? 
 
 

10.  Kakšni se ti zdijo priimki sodnikov? Zakaj jim je – po tvojem mnenju – Jurčič 
dal taka imena? 
 
 

11.  Kako se na besede enih in drugih odzivajo Višnjani? 
 
 

12.  Kdo je na koncu določil kazen? Kako je razsodil? 
 
 

13.  Mogoče veš, kdo je bil kralj Salomon? Poišči na spletu, kakšna sodba je 
Salomonova sodba? 
 
 

14.  Kakšna se tebi zdi sodba glavnega višnjanskega sodnika? 
 
 

15.  Naslov Kozlovska sodba v Višnji Gori lahko razumemo dobesedno. Višnjani 
so sodili kozlu. Vendar bi naslov lahko razumeli tudi v prenesenem pomenu. 
Spomni se frazema/stalne besedne zveze »kozle streljati«. Je bilo sojenje 
pametno? Kaj pa sodba sama? Se ti zdi možna tudi taka razlaga naslova? 
 
 

16.  V berilu preberi, kaj je humoreska. V Kozlovski sodbi v Višnji Gori poišči tri 
dokaze, da je to res humoreska. (Preberi Male učenosti na strani 31 v berilu.) 
 
 

17.  Ti je bila prebrana/poslušana humoreska všeč? Zakaj da/ne? 
 
 

18.  Humoreska je napisana v starinskem jeziku. Si vsebino zaradi tega slabše 
razumel(a)? Te je jezik bolj motil pri branju ali poslušanju? 
 
 

19.  V besedilu (berilo) poišči primer stopnjevanja in pretiravanja. 
 



 
20.  Opiši enega od sodnikov (zunanjost in značaj); lahko ga tudi narišeš. 

 
 

21.  Verjetno ti ne bo težko ugotoviti, ali so bili prebivalci Višnje Gore zadovoljni s 
svojo predstavitvijo v tej humoreski ali ne. 

 

________ 

DODATNA NALOGA  po želji: 

 

22. Napiši kratko nadaljevanje zgodbe. 
 

 

Četrtek:  

V  zvezek napravi miselni vzorec o življenju in delu Josipa Jurčiča. Pomagaj si s 

podatki v berilu in na spletu. 

 

Dokaze pošlji do petka, 22. 5., na simona.ucenci@gamail.com. 

 

mailto:simona.ucenci@gamail.com

