
Pozdrav, 9. b!  

Nadaljujemo z obravnavo črtice Bobi.  

                   

Prejšnji dve uri si spoznal: 

 da se zgodba odvija na praznično nedeljo, in sicer pri Petru, v cerkvi in pri Mihčetu, 

 da je Peter glavna oseba pripovedi, 

 da sta si Peter in Mihče zelo različna, 

 da Peter na ta dan doživi veliko ponižanje in razočaranje. 

Danes boš poskusil ugotoviti, kako je Cankarju uspelo s tako malo besedami zgraditi in ustvariti tako 

»veliko« zgodbo. 

1. V črtici zelo izstopa stopnjevanje in spreminjanje Petrovega razpoloženja. Povedi, ki 

opisujejo njegovo razpoloženje od začetka do konca zgodbe, s številkami razvrsti tako, 

kot si sledijo v zgodbi.  

 

_1._ In s tiho pesmijo, s tihimi koraki se je napotil Peter v paradiž; zatisnil je oči in se smehljal … 

___ Peter se je stisnil k zidu, da nikomur ne bi bil napoti, in je čakal.  

___ Noge same niso hotele – nenadoma so bile vse težke in nerodne …  

___ Ne pojdem domov …; v travo je skril svoj obraz in je zajokal.  

___ Peter je stal in ni vedel kam.  

___ Šel je v cerkev s tako lahkimi koraki, kakor da ne bi nosil nerodnih čevljev.  

___ »Samo da me je videla!« se je razveselil Peter.  

___ Takrat in do konca maše je bilo njegovo srce čisto in vse polno ljubezni.  

___ Sram ga je bilo.  

_10._ Sedel je na posteljo, roke je uprl ob kolena, glava mu je klonila globoko in mrzel pot mu je    

prilil na čelo. 

 

2. V črtici Cankar za prikaz Petrovega razpoloženja, čustvovanja, uporabi ponavljanje 

celih povedi, Petrovih misli, ki mu odzvanjajo v glavi. V zvezek izpiši dve takšni povedi. 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Cankarjev slog je zelo metaforičen. Poimenuj pesniška sredstva iz črtice: 

ves zrak je bil /.../ kakor ena sama pesem  ____________________________ 

Kaj pa ti, berač, sin beračev, na tem gosposkem vrtu? __________________________ 

gorki bobi _____________________________ 

temno je gledalo drevje nanj in ga ni pozdravljalo _______________________________ 



4. Si ob branju črtice opazil, da Cankar v samem vrhu zgodbe spremeni gledišče 

pripovedovalca? Preberi si še enkrat in odgovori na spodnja vprašanja! 

TRETJEOSEBNI IN VSEVEDNI 

PRIPOVEDOVALEC (ki vidi vse,         

ve za misli vseh) 

 

Sam Bog je hotel, da je bil stopil preblizu. Takrat ga je ugledal Mihče, ki je sedel za mizo, pod 

vratom bel prtič, ves obraz svetal, ustnice omaščene od pečenke in bobov ... Takrat, Bog se 

usmili, sem ga ugledal, ko je stal v veži, majhen in plah, v zakrpani obleki in nerodnih tesnih 

čevljih, oči velike in bleščeče − in velik robec v žepu; zdaj se mi zdi, da sem natanko vedel o 

tistem velikem pisanem robcu, ki je bil za bobe in špehovko pripravljen. V roki sem držal velik, 

še gorak, s cukrom potresen bob, zamahnil sem in sem ga zalučal proti durim. Videl sem 

natanko, še nocoj vidim, da je letel tik mimo Petrovega lica, da se ga je najbrž narahlo dotaknil 

ter se nato zakotalil po veži. In hišna je zaprla duri. 

Tako je bilo. Jaz sem se smejal in vsi so se smejali ter so rekli, da sem razposajen … 

 

 

VRH = pripoveduje Mihče = 

 PRVOOSEBNI PRIPOVEDOVALEC 

 

Zakaj se je v vrhu zgodbe Cankar odločil za menjavo gledišč oz. pripovedovalcev? 

_____________________________________________________________________ 

Kdo torej v resnici pripoveduje, se spominja zgodbe in mu je zdaj žal? _________ 

_____________________________________________________________________ 

Če je črtica AVTOBIOGRAFSKA, kdo v zgodbi je potem Ivan Cankar? Peter ali 

Mihče? ______________________________________________________________ 

 

5. Na spletu poišči še, kakšne vrste prozno delo je ČRTICA!  

_____________________________________________________________________ 

 

Naloge rešuj v zvezek in pri reševanju bodi natančen! Vprašanj ni treba prepisovati!  

 

Pozdrav in lep vikend, 

Barbara V. 


