
Pozdravljeni, 

danes bomo stopili korak nazaj v zgodovino, in sicer v leto 

1573. Pri zgodovini ste o tem najbrž že govorili. Vam letnica 

kaj pove? Govorim o velikem hrvaško-slovenskem kmečkem 

uporu, katerega vodja je bil Matija Gubec. Vojaška strategija 

upornikov je bila slaba, napadali so vsak grad posebej, zato 

so jih fevdalci kmalu porazili. Z jedrom upornikov (okrog   

10 000 kmetov) se je Gubec pri Stubiških toplicah spoprijel s 

fevdalno vojsko. 9. februarja se je boj zaključil. Vojska je 

porazila kmete, ujela Gubca in ga odvedla v Zagreb. Tam so 

ga mučili, ga 15. februarja okronali z železno krono, ga vodili po ulicah in pri tem ščipali z 

razbeljenimi kleščami, nato pa kot razbojnika razčetverili. Čeprav je bil Gubec poražen, je 

postal slovensko-hrvaški ljudski junak, ki se ga spominjamo tudi v literarnih delih. 

Pesnik Anton Aškerc je v spomin nanj napisal balado Kronanje v Zagrebu. 

Prebral jo boš v DZ na strani 182. 

Pesem ima veliko arhaizmov – če ne boš razbral pomena iz besedila, njihov pomen poišči v 

spletnem SSKJ. Tam ne boš našel besede smeli – pomeni stoječ naravnost. 

Ko boš razvozlal pomene besed, pesem ponovno preberi. 

Nato v zvezek za spisje na časovni premici prikaži, kako si kronološko sledijo dogodki. 

_____________________________________________________ 

zvonjenje zvonov 

Kakšna je zunanja oblika pesmi? Pesem je razdeljena v dvostišja (dvovrstične kitice). V 

pesmi je tudi veliko pesniških sredstev. 

Naloge v DZ te bodo vodile preko razumevanja do pesniških sredstev, le pogumno se jih loti 

(str. 184-186). Ne pozabi pregledati vseh rešitev. 

Ko boš končal z vajami, v zvezek za literarne zapise napiši naslov Anton Aškerc: Kronanje v 

Zagrebu.  

Anton Aškerc 

- 9. 1. 1856 – 10. 6. 1912 

- pesnik, duhovnik, mestni arhivar 

 



Dela: 

- poezija: Balade in romance, Lirske in epske poezije, Nove poezije, Jadranski biseri, 

Akropolis in piramide, Pesnitve 

- epske pesnitve: Zlatorog, Primož Trubar, Mučeniki, Junaki 

- dramatika: Izmajlov, Red svetega Jurija, Tujka 

 

O pesniku si potem poglej še kratek filmček na tej povezavi. Klikneš na kolut in si film 

ogledaš. 

Si se danes namučil? Če si rešil vse naloge, si potem jutri prost. 

Uživaj v lepem dnevu. 

Mojca Č. 

******************* 

Cilj: Bral boš zgodovinsko pripovedno pesem, malo ponovil znanje o kmečkih uporih, se 

zabaval z iskanjem pesniških sredstev … 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/016_askerc/askerc_nove_naloge_2.html

