
Pozdravljeni, osmošolci,  

Pa smo zakorakali v 4. teden dela na daljavo. Najprej vas moram pohvaliti, saj vidim, da ste pri 

delu resni in odgovorni. Kljub temu da je bilo preverjanje o Prešernu obsežno, ste delo odlično 

opravili. Kako dobro so naloge opravljene, natančno pregledam in vaš trud bom upoštevala pri 

zaključni oceni. Zato se le potrudite, da boste naloge opravili pravočasno in po svojih najboljših 

močeh. 

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

 

 

Ivan Tavčar – življenje in delo     

PON, 6. 4. 2020         (8. a, 1. skupina) 

SRE, 8. 4. 2020           (8. ab, 2. skupina) 

Prejšnji teden ste spoznali značilnosti realizma in Janka Kersnika, ta teden pa vas čaka še ena 

zanimiva, vendar ponovno žalostna zgodba … 

Ampak pojdimo lepo po vrsti. To uro bomo namenili spoznavanju še enega avtorja, ki je 

ustvarjal v času realizma, in sicer Ivana Tavčarja. Nekaj o njem sem vam zapisala jaz, še več 

lahko preberete sami in še vedno velja, da lahko naredite tudi govorni nastop. 

IVAN TAVČAR (1851–1923) 

Rodil se je v Poljanah nad Škofjo Loko v kmečki družini. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani 

in Novem mestu, nato pa odšel študirat pravo na Dunaj. Študij je uspešno dokončal in 

postal doktor prava. Služboval je v Ljubljani in Kranju, postal je tudi ljubljanski župan. Umrl 

je v Ljubljani, pokopan pa je na Visokem blizu Poljan. 

Pisal je črtice, novele, povesti in romane, v katerih je prikazoval predvsem življenje v 

Poljanski dolini, na katero je ostal navezan vse svoje življenje, močno pa ga je pritegovala 

tudi zgodovinska snov. Njegovo književno delo obsega štiri romane in okoli 40 drugih 

pripovednih del. 

V zbirki črtic Med gorami s podnaslovom Slike iz Loškega pogorja se realistično opisovanje 

življenja na vasi prepleta z romantičnim doživljanjem književnih oseb (Tržačan – prikazuje 

žalostno usodo v Trstu kupljenega otroka, Šarevčeva sliva, Kalan, Holekova Nežika idr.) Sem 

spadata tudi cikel novel V Zali, po katerih je posnet film pod skupnim naslovom Ljubezen 

nam je vsem v pogubo, in povest Cvetje v jeseni, ki je pod enakim naslovom zaživela na 

filmskem platnu. Osnovni motiv povesti Cvetje v jeseni je ljubezen med starejšim 

izobražencem in mladim kmečkim dekletom. Znan je njegov zgodovinski roman Visoška 

kronika, ki se godi v 17. stol., v času, ko so sodili čarovnicam (Agata pred sodiščem). 

 

 

 

 

 

 



Ivan Tavčar: Tržačan (branje) 

TOR, 7. 4. 2020    (8. a, 1. skupina)           

ČET, 9. 4. 2020      (8. ab, 2. skupina) 

Malo v razmislek … se še spomnte, kdo je posvojenec in kdo rejenec, kdo biološki otrok? Pri 

obravnavi katerega dela smo spoznali pojem rejenec? »… Bil je čisto majhen kakor krogla in 

čisto bel.« 

 

Spoznali smo že sliko realističnega avtorja, Janka Kersnika, Mačkova očeta, danes pa bomo 

spoznali še delo Tržačan, ki je ravno tako slika, vendar Tavčarjev lik, ki ga izpostavi, je 

posebnež, medtem ko so Kersnikovi junak navadni kmečki ljudje. 

V berilu preberite delo z naslovom Tržačan. Preberite ga vsaj dvakrat.  

 

 

 

 

Ivan Tavčar: Tržačan (analiza) 

SRE, 8. 4. 2020          (8. a, 1. skupina)                    

PET, 10. 4. 2020           (8. ab, 2. skupina)     

Danes boste odgovorili na vprašanja in tako ugotovili, ali ste delo dobro prebrali. 

 

Zapis v zvezke: 

Ivan Tavčar: Tržačan 

Tudi delo Tržačan je slika, saj avtor z nekaj ključnimi dogodki upodablja oz. slika življenja 

glavnih oseb. V prebranem delu sta glavni osebi Matevž Vrbar in Tomaž oz. Tržačan. 

Pisno odgovorite na vprašanja. 

 

VSEBINSKA ANALIZA 

1. Zakaj naslov Tržačan? 

Slika nosi naslov Tržačan zato, ker je Vrbarjev Matevž malega Tomažka prinesel iz Trsta. 

2. Katere osebe nastopajo v zgodbi? 

Vrbarjev Matevž, njegova žena, njun sin, Tomažek ... 

3. Kako bi označili Vrbarjevega Matevža? 

Vrbarjev Matevž: hudoben, grob, Tomažku odreka hrano, pretepa ga, ne zmeni se zanj. 

4. Kako bi označili Tomažka? S čim ga primerja avtor? 

Tomažek: ubog, več lačen kot sit, pretepajo ga ... Avtor ga primerja s tenko bilko na njivi. 

5. Katere lastnosti bi pripisali Marušici, Matevževi ženi? 

Marušica, Matevževa žena: lena, hudobna, Tomažka ne mara, pretepa ga. 

6. Katere lastnosti bi pripisali njunemu rodnemu sinu? Kako mu je bilo ime? 

Njunemu sinu je bilo ime Tinče, tudi on je bil hudoben, Tomažka ni maral, že kot otrok ga je 
pretepal. 

 



7. Česa si je Tomažek zaželel, ko je ležal pod hruško? 

Ko je ležal pod hruško, si je zaželel rumene hruške, ki je rasla na veji nad njim. 

8. Zakaj so grobo ravnali s Tomažkom? 

S Tomažkom so grobo ravnali, ker ga niso marali. 

9. Kdo je Tomažka rešil pred tepežem, ko je jedel hruško? Kaj se je zgodilo z Matevžem? 

Ko je Tomažek ležal pod hruško, ga je pred ponovnim tepežem rešil čevljarček, Sadarjev Korla, ki je 
Matevža močno pretepel (do dobrega premlatil). 

10. Kaj se na koncu zgodi s Tomažkom? 

Tomažek na koncu umre. 

11. V katero okolje je postavljena zgodba? 

Zgodba je postavljena v kmečko okolje. 

12. Katera je glavna tema Tržačana? 

Tomažkovo življenje v nasilni družini Vrbarjevega Matevža. 

 

Naslednji teden boste tisti, ki radi berete, uživali. Uživali pa boste tudi tisti, ki radi 

uporabljate telefon in računalnik. Več zveste v ponedeljek.  ;-)  

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 

 


