
Pozdravljeni! 

Tudi danes še ostajamo pri Kersnikovi sliki Mačkova očeta. V zvezke za spisje boste zapisali 

še nekaj nalog in jih rešili. Če boste imeli težave, si pripoved najprej še enkrat preberite. 

 

Janko Kersnik: Mačkova očeta 

1. Kateri družbeni sloj je opisan? 

2. Tematika pripovedi je: 

a) zgodovinska               b) razmišljujoča               c) socialna 

3. Iz začetka besedila izpiši tri povedi, v katerih se pripovedovalec pojavlja. 

4. Kdaj je šele stari Maček opazil pripovedovalca? 

5. Kakšno vlogo ima pripovedovalec? Obkroži dva odgovora. 

   a) izpoveduje svoja občutja 

   b) pripoveduje o dogodkih 

   c) opisuje lepoto pokrajine 

   č) povezuje zgodbo dveh Mačkov 

6. a) Kaj pripovedovalec prvemu Mačku, ki je na smrtni postelji, najprej svetuje? 

    b) Kaj pa potem? 

7. Katera je skupna lastnost opisanih Mačkov? 

   a) prijateljstvo 

   b) ljubezen 

   c) sovraštvo 

   č) hinavščina 

8. V čem se oba Mačka med seboj razlikujeta? 

9. Zakaj se oče in sin sovražita? 

   a) Ker imata oba rada isto žensko. 

   b) Ker se trmasto borita za obstanek. 

   c) Ker se pripovedovalec vmešava v njuno družino. 

   č) Ker pijeta. 

10. Ob kateri življenjski prelomnici iz Mačkovih izbruhne sovraštvo? 

11. Koliko Mačkov se razkrije pred nami? 

 



12. Kolikokrat v letu se je Mačkom dobro godilo? 

   a) kolikokrat: __________ 

   b) kdaj: __________________________________ 

13. Izpiši tri stvari, ki se v pripovedi ponavljajo. 

14. V besedilu sta prevzeti besedi, ki pomenita: 

   a) kaditi - _________________ 

   b) majhno preprosto hišo - _______________ 

15. Glavno misel kratke pripovedi izrazi z enim pregovorom. 

   a) Dom s sinom – dom z biserom. 

   b) Ti očeta do praga, sin tebe čez prag. 

   c) Ko se oče postara, bi ga rad zakopal, ko umre, bi ga rad odkopal. 

16. Kako Janko Kersnik imenuje to kratko pripoved? 

17. Jezikovno posodobi. 

In zopet je minilo nekoliko let, da nisem bil dalj časa doma. Okoli božiča enkrat se mi je 

ponudila prilika, in to sem porabil, a na starega Mačka nisem mislil in tudi nihče od domačih 

mi ga ni vzel v misel. Zvečer pred odhodom mojim pa pride starikava babnica iz vasi k meni s 

prošnjo, da vendar obiščem starega Mačka, ki baje ne bo več okreval. Šel sem takoj ž njo, a 

kako sem se čudil, ko me je vedla mimo njegovega doma do drugega soseda. 

 

Nalog je nekaj več, zato si delo lahko razporedite na dve uri. Če boste dokončali danes, boste 

jutri pri slovenščini prosti, če ne, pa boste nadaljevali. 

Želim vam uspešno delo. Lep pozdrav 

                                                             učiteljica Maja 

 

 

Z reševanjem nalog pokažejo razumevanje besedila. 

 

 

 

  


