
Pozdrav, 7. b!  

 

Prebrati ste morali Kozlovsko sodbo v 
Višnji Gori. Zapomnili ste si, da je 
delo napisal Josip Jurčič. Besedilo 
govori o sojenju kozlu Liscu in 
njegovemu lastniku Lukežu Drnulji.  

 

                                                             

Danes boste v zvezek odgovorili še na vprašanja in opravili naloge: 

1. Ste opazili, kako posebna imena imajo osebe v zgodbi? V zvezek ste osebe že 
izpisali. Danes dopišite razlago njihovih imen. 

kozel Lisec = lisast 

Lukež Drnulja = drnulja je plod drena in je zelo grenkega okusa 

Andraž Slamorezec = mlati prazno slamo 

Pavle Zaropotaj = sodniki ropotajo s kladivom, zaropotati pomeni tudi razjeziti se 

Žužnjal = žužnjati pomeni nerazločno govoriti in govoriti v prazno (= brez smisla) 

Gobežel = gobezdati pomeni preveč in tudi predrzno govoriti 

Krivostegno = namig na telesno okvaro 

Kašopihar = kdor drugim kašo piha, dela težave, se vmešava v druge 

2. S pomočjo odlomka boš zdaj utemeljil, zakaj je avtor osebo, ki govori v odlomku, 
poimenoval prav ŽUŽNJAL.  

»Ko sem še jaz v sami srajci in brez hlač okoli tekal, tačas je bilo drugače v Višnji Gori. Kaj sem 
hotel reči? - tačas še nismo imeli studenca z deskami kritega in sonce je bolj gorko sijalo ko zdaj. 
Tačas smo imeli bolj urne noge, boljši oči in vse živote boljše ko zdaj. Pa kaj sem hotel reči? - da, 
Lukež Drnulja ni nič boljši kot njegov kozel. Le ubijmo ga in umorimo, bode vsaj drugo pot vedel 
svojega kozla dobro privezati doma.« 

 

3. Kaj je v Žužnjalovi razsodbi še smešnega? 
4. S pomočjo odlomka v DZ zdaj popiši še,  

 kdo je Flere Krivostegno in kakšen je (opiši in označi ga v vsaj treh povedih), 

 kako razsodi (kakšno kazen da obtožencema), 

 kakšna se ta kazen zdi tebi, 

 zakaj mu ljudje zaupajo sodbo. 

5. Tudi naslov dela ima dvojni pomen. Kozlovska sodba namreč lahko pomeni: 

 dobesedno: da se sodi kozlu, 

 preneseno: (če veš, da navadno nekomu rečemo, da je kozel, če je neumen, 
nespameten), potem je kozlovska soba tudi _______________sodba.  

Toliko za danes. Veselo na delo in pozdrav! 

P. S.: Šest učencev mi še vedno ni oddalo domačega branja! Prosim, da to storite do 
srede, 8. 4., na naslov barbara.veluscek@guest.arnes.si. Smo dogovorjeni? 


