
V zgodovini so skrite zgodbe/V zgodbah je skrita zgodovina 

PO STOPINJAH JURČIČEVIH LITERARNIH JUNAKOV 

Zgodovina naših krajev v Jurčičevih delih 

(raziskovalne naloge) 

  

Praznujemo 170-letnico rojstva našega rojaka Josipa Jurčiča. Zagotovo ste bili že vsi na 

Muljavi, kjer mu je »tekla zibelka«.  

Tudi nekaj njegovih del ste že spoznali, nekaj pa smo jih »skrili«. Mladi Jurčič je bil silno 

radoveden otrok. Svojega deda je poslušal z odprtimi očmi in ušesi. Zanimala ga je zgodovina 

naših krajev, posebneži, ljudske pravljice … V njih je  iskal »zrno resnice« in jih povezoval s 

svojimi literarnimi pripovedmi. 

Poleg številnih Jurčičevih knjig v naši knjižnici so v naših krajih ohranjene še nekatere druge 

znamenitosti, ki so pritegnile že pisateljevo pozornost. 

Bodite tudi vi mladi raziskovalci in s pomočjo kratkih odlomkov iz Jurčičevih del poiščite, iz 

katerega dela je odlomek in kje se dogaja. 

Naslovi raziskovalnih nalog: 

1. Ne boš ti meni hodil v zelje  

2. »Lonec bi se bil rad zdrobil, samo preobrniti se ni hotel« 

3. »Dajmo, zagradimo si vas okoli in okoli, da ne bo mogel nihče iz vasi, nihče v vas« 

4. Pokusje 

5. Slovenski janičar 

6. »Veliko ognjev je gorelo in obsevalo črno temo« 

7.  Pomoč je prišla iz lipe 

8. »Če ne verjameš, pa pojdi gor v grad. Tam še vedno tisto puško hranijo … » 

9. Obrhek, Obrščanje, Obrščak 

10. Hudiča je na pol presekal … 

11. Slemenice, Polesek 

12. Grad Rojinje 



ZEMLJEVID NAŠIH KRAJEV V DELIH JOSIPA JURČIČA 

 

Zemljevid je prilagojen po ilustraciji Anke Švigelj Koželj v knjigi Krvapivc 

Splošna navodila: 

1. Izberi si raziskovalno nalogo. 

2. Preberi zapisani odlomek iz Jurčičevega dela. 

3. Razišči: 

- Iz katerega dela je odlomek. Poimenuj izvirnik. 

- Kje se dogaja. Na internetu ali v knjigah v šolski knjižnici poišči zanimivosti kraja, 

ki ga opisuje Jurčič. 

- Navedi  književne osebe iz odlomka. 

- O čem govori odlomek? 

- Odgovori na dodatna vprašanja pri vsaki nalogi. 

 

4. Nadaljuj zgodbo. Prepusti domišljiji prosto pot. 

5. Ilustriraj najbolj napet/smešen/žalosten prizor iz pripovedi. 

6. Zgodbo aktualiziraj (ali se danes dogaja kaj podobnega). 

7. Pripravi razstavo z likovnimi izdelki na izbrano temo; priloži še spise. 



8. Domače raziskovanje: Poišči koga iz svojega kraja, ki bi ti lahko povedal še kaj 

zanimivega o dogodku, ki ga je opisal Jurčič. 

9. Še malo o knjigi, kjer je zgodba objavljena: 

- Kako si jo našel v knjižnici? 

- Kaj ima zapisano na naslovnici, kaj lahko izveš iz prvih notranjih listov? 

- Kako boš citiral misel iz pripovedi? 

10. Vpiši dela v zemljevid Naši kraji v delih Josipa Jurčiča 

11. Izsledke pripravi za objavo  v etnološkem časopisu Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov, letnik VII., št. 2. 

 

 

Naloge pripravila:  

Zlata Kastelic, prof. slovenščine 

Izbor ilustracij: 

Branka Lah, šolska knjižničarka 

  

  



Ilustrator Marjan Manček 

 

»Ne boš ti meni hodil v zelje«  

Kozel Lisec je bil privezan v veži Drnuljeve hiše. Vsak si 

ga je lahko sposodil: otroci, odrasli, tudi psi so radi lajali 

nanj … Tako jo je nekega dne ucvrl po Višnji Gori. 

Zagledal je prelep zelenjavni vrt Andraža Slamorezca in 

si želel sočne zelenjave. Samo želel!!! 

1. Nadaljuj z zgodbo, ki jo je Jurčič napisal pod 

naslovom … 

 

2. Ilustriraj najbolj napet/smešen/žalosten prizor iz 

pripovedi. 

 

3. Opiši kraj, kjer se je to dogajalo. Poišči na 

internetu zanimivosti tega kraja. Predstavi ga. 

 

4. Komu je pravzaprav sodil Jurčič? 

 

5. Komu bi v tej zgodbi sodili danes? 

 

6. Ali se še danes dogajajo »bitke za kozlovo senco«? 

 

7. Zgodbo aktualiziraj. Razloži naslov oz. besede v prenesenem pomenu. 

 

8. Pripravi razstavo z likovnimi izdelki. 

 

9. Za zaključek preberi še to:  

 

»Trikrat je še sonce nad Višnjo Goro stalo, in ko je včetrtič prišlo, gnali so kozla in 

Lukeža Drnuljo iz mesta ven na hrib Peščenjak in tam, kjer so na hribu stale slavne 

višnjanske vislice, tam je bil kozel Lisec vpričo višnjanske množice po senci tepen in 

Drnulja je to tepenje z zavezanimi očmi gledal in s palicami so nad njim zamahovali.« 

 

10. Poišči koga, ki ve kaj o »uporabi« vislic v Višnji Gori. 

11. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov.  

 

 

Zlata Kastelic, prof. slovenščine 

 



 

»Lonec bi se bil rad zdrobil, samo preobrniti se ni hotel« 

 
Vir ilustracij: J. V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske 

 

»Med tem pripovedovanjem tedaj se je prikazala vsa Višnja Gora, mesto in stari trg, 

izza hriba in ded so mi kazali: »Lej, Jožek, to mesto je mesto raztrgana Višnja Gora.« 

 

»Oče, zakaj pa pravite –raztrgana- Višnja Gora, kdo jo je pa raztrgal?« vprašam jaz. 

 

1. Katero mesto, poleg Višnje Gore, je bilo še v »igri«? 

2. Pojdi v knjižnico in poišči Jurčičevo delo, ki govori o »raztrgani Višnji Gori in …«. 

Preberi pripoved in odgovori na vprašanja, ki sledijo. 

3. Naštej, s čim so se prebivalci ukvarjali (v obeh krajih). 

4. Kakšna je bila razlika med njimi? 

5. Opiši, kakšen odnos so imeli do materialnih dobrin. 

6. Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Razloži pregovor. Kdo je »stopil« med 

razgrete prebivalce enega in drugega kraja? 

7. Kako se je Ribničan znašel? Kaj je svetoval enim in drugim? 

8. Aktualiziraj dogodek. Ali tudi danes kdo posega med sprte strani? Kako se to 

konča? Kaj bi ti svetoval enim in drugim. Zapiši v nekaj povedih. 

9. Ilustriraj dogodek »obračanja« lonca. Lahko izbereš tudi drugi dogodek. 

10. Še malo o knjigi, kjer je zgodba objavljena.  

- Kako si jo našel v knjižnici? 

- Kaj ima zapisano na naslovnici, kaj lahko izveš iz prvih notranjih listov? 

- Kako boš citiral misel iz pripovedi? 

11. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom 

Po stopinjah Jurčičevih literarnih junakov. 

 

Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/%C5%BDu%C5%BEemberk_-_Valvasor.jpg


»Dajmo, zagradimo si vas okoli in okoli, da ne bo mogel nihče iz vasi, nihče v 

vas« 

 

"Ko prideva že blizu Stične, 

mi kažejo ded s tršljikovko: 

"Lej, tamle na strani, le-ona 

vas je ________________  

_____________. Njega dni 

je bila velka kuga po svetu; 

črna kuga se ji je reklo. Tačas je bilo v ___________ hudo, da Bog nas varuj. Neki 

vaščan je bil - ne vem, kako so mu že rekli, trska! - ta je bil prvi zanesel kugo v naše 

kraje, kupčevaje daleč po svetu. V _______________ ni bil še nihče za kugo bolan. 

Zbero se _____________ in pravijo: Pomrli bomo; naši sosedje imajo že vsi kugo, ki jo 

je oni prinesel s tujega, in preden bo oseminštirideset ur, bomo jo že mi imeli. Dajmo, 

zagradimo si vas okoli in okoli, da ne bo mogel nihče iz vasi, nihče v vas. Tako se 

ubranimo črni kugi. Kadar bo minila, odpremo zopet vas, da bodo hodili drugi noter, 

mi pa ven." 

 

1. Pazljivo preberi odlomek. Zagotovo si že slišal/a, da je v neki vasi v naši okolici 

razsajala kuga. Ime vasi vpiši v tekst; vas poimenujemo tudi z eno besedo.  

2.  Kje leži? 

3. Poišči še kakšno zanimivost o vasi, ki jo je Jurčič predstavil v zgodbi pod naslovom 

Jama, po kateri se pride na oni svet. 

4. Predstavi zanimivosti te vasi na PP-predstavitvi, lahko tudi na plakatu.  

5. Poišči več podatkov o kugi, ki je razsajala v naših krajih.  

6. Poveži se z naravoslovci:  

- Ali je kuga še aktualna bolezen?  

- Kako so ljudje ravnali, ko je neko področje napadla kuga?  

- Zakaj tako? 

7. Kako bi se lahko nesrečen pripetljaj rešil, če ljudje iz vasi ne bi ravnali tako 

»samozaščitniško«? 

 

8. Ali si kdaj slišal/a koga pripovedovati o kugi v naših krajih? Zapiši pripoved; dopiši 

ime in priimek pripovedovalca, njegovo starost in kraj bivanja. Le tako bo tvoj 

zapis postal verodostojen. Seveda moraš zapisati tudi sebe kot zapisovalca/ko. 

9. Ilustriraj nesrečno vas. 

10. Razmisli: Kako bi ti ravnal v primeru take ali podobne katastrofe?  

11. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom 

Po stopinjah Jurčičevih literarnih junakov. Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

 



Vir ilustracije: J. V. Valvasor, 

Slava vojvodine Kranjske 

 

Ilustrator Nikolaj Omersa 

 

 

Pokusje  

Na dan sv. Bernarda je bil v Stični sejem. Jurčiču je njegov 

ded obljubil, da mu bo na sejmu kupil klobuček … 

»Prideva v Stično. Semnja ne bom popisoval …Moj ded so 

klobuk do zadnje dlačice ogledali in ocukali,  

preden so ga kupili … 

Ded pa ni samo kupoval, ampak 

je Jurčiču povedal nekaj 

zanimivosti o samostanu. V 

Brezovščkovi  hosti je bila (je) 

jama. Menihi so ponujali so kar nekaj denarja  tistemu, ki bi šel jamo 

pogledat. Kmalu se je ponudila priložnost. 

Podložnik Kadunjčar se je hudo zameril opatu; tako so v samostanu 

sklenili, da ga spodijo iz njihove kajže – ali pa – gre pogledat, kaj je v 

jami.  

Kadunjčar, pravi mož in oče, ni hotel izpostavljati svoje družine, 

zato je sprejel izziv.  

1. Razišči: 

- Iz katerega Jurčičevega dela je povzetek? 

- Napiši izvirni naslov. 

- Poišči (na internetu, v knjižnici) zanimivosti kraja, kjer je samostan. 

- Predstavi nam ga v slikah in besedi. 

2. Ugotovi: 

- S čim  vse so se ukvarjali menihi? 

- Zakaj je Kadunjčan moral zapustiti hišo? 

- Kako se je rešil? 

- Je bila meniška sodba pravična? Aktualiziraj dogodek. Se tudi danes dogaja, da kdo trpi 

zaradi nepravične sodbe ali obtožbe? Kako bi se ti izognil/a takemu ravnanju – obtožb? 

3. Ilustriraj dogodek. 

4. Poišči, v svojem kraju, če se še kdo spomni te pripovedi oz. če je kdo kadarkoli 

pripovedoval o tem dogodku? Zapiši zgodbo. 

5. Poskusi narisati dogodek ali del na panjsko končnico. 

6. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov.  

Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

 



Vir ilustracije: J. V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske 

 

Slovenski  janičar 

 »…oznanili  veselo novico, da pride pravi mladi gospodar Jurij. V gradu  veselja ni bilo ne 

konca ne kraja, ko se je razširila ta novica, zlasti med starejšimi hlapci. 

Marko Kozjak vendar ni dolgo užival veselja, živeti 

pri svojem sinu …« 

1. Razišči: 

- Od kod je kratek odlomek? Poišči izvirni 

naslov. 

- Ugotovi, kdo je napadal slovensko 

zemljo in kdaj je bilo to? 

- Si že kdaj slišal za 

janičarje? Kakšne 

lastnosti so imeli? 

Kako so sploh prišli v 

turško vojsko? 

- Kje leži grad Kozjak? 

- Poišči podatke, na PP-

predstavitev pripravi  

o gradu in okolici. 

 

- Ilustriraj dogodek. 

 

- Bodi ustvarjalen in »spremeni« značajske lastnosti nekaterim glavnim junakom. 

Zapiši zgodbo »po novem«. 

 

- Poišči, v svojem kraju, če se še kdo spomni te pripovedi oz. če je kdo kadarkoli 

pripovedoval o tem dogodku? Zapiši zgodbo. 

 

- Poskusi narisati dogodek ali del na panjsko končnico. 

- Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom 

Po stopinjah Jurčičevih literarnih junakov.  

Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

 

  



»Veliko ognjev je gorelo in obsevalo črno temo …« 

»Kako poldrugo uro od  Stične izvira pod 

skalnim hribom na dolenjskem Kranjskem reka 

Krka. Prihaja na dan v dveh izvirkih, ki sta pa 

sila blizu drug drugega … Bila je ta jama v 

nekdanjih časih okoli bivajočim stanovalcem 

pribežališče in zavetje pred Turki. Tako je bila 

tudi leta 1475., ko se je godila naša povest, 

privrela velika množica v jamo zavetja iskat … 

V jami pa, v obokani sredini pod zemljo po 

raztreseni slami, je ležalo in sedelo za tri vasi ljudi. Veliko ognjev je gorelo in obsevalo 

črno temo …« 

 … saj vidite, da se vsakemu izmed nas lahko primeri, da umrje od davi do drevi, od nocoj 

do jutri zjutraj, zlasti ker se je smrt v naši deželi udomačila; Turki jo trosijo. Zato jaz 

pravim, ne dajmo se!« 

Navodila za raziskovanje:  

Preberi zapisani odlomek iz Jurčičevega dela. 

1. Razišči: 

- Iz katerega dela je odlomek. Poimenuj izvirnik. 

- Kje se dogaja. Na internetu ali v knjigah v šolski knjižnici poišči zanimivosti kraja, 

ki ga opisuje Jurčič.  

- Predstavi kraj v sliki in besedi (PP-predstavitev, plakat, filmček …). 

- Navedi  književne osebe iz odlomka. 

- O čem govori odlomek? 

- Kaj sklepaš iz napisanega, so se ljudje v stiski vdali v usodo, v čakanje? Jih je bilo 

potrebno spodbuditi? Kdo je prevzel to vlogo? Kako je nagovoril ljudi v jami?  

2. Nadaljuj zgodbo. Prepusti domišljiji prosto pot. 

3.  Ilustriraj najbolj napet/smešen/žalosten prizor iz pripovedi. 

4. Zgodbo aktualiziraj (ali se danes dogaja kaj podobnega). 

5. Pripravi razstavo z likovnimi izdelki na izbrano temo; priloži še spise. 

6. Domače raziskovanje: Poišči koga iz svojega kraja, ki bi ti lahko povedal še kaj 

zanimivega o dogodku, ki ga je opisal Jurčič. 

7. Še malo o knjigi, kjer je zgodba objavljena: 

- Kako si jo našel v knjižnici? 

- Kaj ima zapisano na naslovnici, kaj lahko izveš iz prvih notranjih listov? 

- Kako boš citiral misel iz pripovedi? 

8. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov. Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 



Ilustrator Maksim Sedej 

 

Pomoč je prišla iz lipe 

»Na severni strani tik obzidja je stala lipa. Na deblu je visela že od 

nekdaj podoba Matere božje; zadaj za podobo so se pa bili v votlem 

deblu sršeni zaredili. Predrznemu janičarju je bilo v glavo 

padlo, da bi se dalo z drevesa veliko škode storiti stiskanim 

kristjanom. Spleza tedaj med veje in res je njegova strela 

zadela nekaterega borilca za zidom … Bog pošlje za zdaj 

drugega, sicer majhnega, vendar hudega pomočnika. 

Turek je bil podobo Matere božje brcnil z drevesa in tako 

razdražil žival v drevesu. Naglo prihrume sršeni iz dupla, vse 

rumeno jih je bilo okrog, in jeli so pikati Turke pod drevesom. 

To videti, raste kmetom srce in Turki, ki so se imeli braniti 

zoper orožje kmečko in razdražene sršene, morali so se 

umakniti in otepati zabuhle obraze pred sitno, jezno živaljo.« 

Navodila za raziskovanje:  

1. Preberi zapisani odlomek iz Jurčičevega dela. 

2. Razišči: 

- Iz katerega dela je odlomek. Poimenuj izvirnik. 

- Kje se dogaja? Na internetu ali v knjigah v šolski knjižnici poišči zanimivosti kraja, ki ga 

opisuje Jurčič.  

- Predstavi kraj v sliki in besedi (PP-predstavitev, plakat, filmček …). 

- Navedi  književne osebe iz odlomka. 

- O čem govori odlomek? Si že kdaj slišal za podobno pripoved? Kdo ti jo je pripovedoval? 

- Ali misliš, da so sršeni izbojevali pomembno vlogo? Kaj sploh veš o piku sršenov? 

- Kam se ljudje obrnejo, ko so v stiski in ne najdejo izhoda? Ali je po tvojem mnenju bilo 

tudi tukaj tako? 

3. Nadaljuj zgodbo. Prepusti domišljiji prosto pot. 

4.  Ilustriraj najbolj napet/smešen/žalosten prizor iz pripovedi. 

5. Zgodbo aktualiziraj (ali se danes dogaja kaj podobnega – da situacijo nenadoma reši 

nepričakovani dogodek). 

6. Pripravi razstavo z likovnimi izdelki na izbrano temo; priloži še spise. 

7. Domače raziskovanje: Poišči koga iz svojega kraja, ki bi ti lahko povedal še kaj 

zanimivega o dogodku, ki ga je opisal Jurčič. 

8. Še malo o knjigi, kjer je zgodba objavljena: 

- Kako si jo našel v knjižnici? 

- Kaj ima zapisano na naslovnici, kaj lahko izveš iz prvih notranjih listov? 

- Kako boš citiral misel iz pripovedi? 

9. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov. Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 



Vir fotografije: www.gradovi.net 

 

»Če ne verjameš, pa pojdi gor v grad. Tam še vedno tisto puško hranijo … » 

 

Lahko si je misliti, kako je bilo Domnu. Oprt 

na svojo debelo gorjačo, je srepo gledal v tla 

…Zdaj se je razjasnila marsikaka beseda 

materina, ki je popred ni razumel; spomnil 

se je, da je govorila o očetu, ki ni samo tak 

kakor drugi ljudje, ampak še kaj drugega, da 

mu je obetala dote dovolj in vendar sama ni 

imela ničesar, samo kar je z roko priredila 

itd. Vse to je potrjevalo beračevo pripoved.  

In vendar ne! Kako bode tisti njegov oče, ki 

ga je edini grdo pogledoval, ki ga ni mogel videti, da ne bi zvlekel obrvi in zgrbančil čelo! 

1. Navodila za raziskovanje: 

- Iz katerega dela je odlomek? 

- Kje se dogaja? Poimenuj kraje, kjer se je odvijala tragična zgodba. 

- Zakaj jo imenujemo tragična? Katere elemente tragičnosti vsebuje? 

- Opiši in označi osebe v prebranem delu.  

- Kaj sklepaš iz prebranega? Kako so ljudje »gledali« na graščaka in kako na 

Domna? 

- Kaj pa položaj nezakonske matere v tistem času? 

- Primerjaj položaj  Domnove matere  s položajem današnjih nezakonskih mater. Ali 

sploh uporabljamo ta izraz? 

- Kaj pa Jurca? Kakšno vlogo je odigral v tej zgodbi? 

 

2. Napiši, kako bi se po tvojem mnenju  morala zaključiti ta zgodba. 

3. Ali se danes dogaja kaj podobnega? 

4. Ilustriraj zgodbo. 

5. Poišči koga iz domačega kraja, ki ve  povedati, kje je v resnici bila ta puška. Mogoče 

je še danes … Zapiši pripoved. 

"Samotno je stalo pri cesti staro zidano poslopje, ktero je vendar, da-si ravno ne gradu 

podobno, vživalo ono ime." 

6. O kateri stavbi govori Jurčič? Ali stoji še danes? V kateri vasi? 

7. V zemljevid vriši kraje, kjer se je odvijala zgodba. 

8. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov. 

Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

  



Ilustrator Maksim Gaspari 

 

Obrhek, Obrščanje, Obrščak 

 

Obrhek se pravi vasi samo zato, kjer je stavljena  ob vrhu na levici 

že imenitne doline, kjer je bil grajski ribnjak … 

Obrhek, ves do kraja, s Krjavljevo kočo vred, je imel 22 številk nad 

hišnimi vrati. Da so bile hiše po večini lesene ali samo ometane, 

da so bili posamni tramovi, čeravno iz bukovine, vendar že 

črvojedni in črno zakajeni, da so bile nekatere strehe …s slamo 

prekrite … nam potrjuje že izrečeno verjetnost, da je bil Obrhek 

star. 

Dasiravno so možakarji včasih malo porentačili in pokleli …, 

dasiravno so obrški fantinje … sešli  se na večer sredi vasi, polegli 

pod velikim čampljevim drevesom in kako staro pesem zaokrožili 

…,  so bili Obrščanje pobožnejši kot vsi njihovi sosedje okrog in 

okrog.  

… v sredi Obrhka je stalo leseno znamenje  … pred katerim se je vsak vaščan mimo gredoč spoštljivo 

odkrival … četudi je šel od krčmarja Obrščaka ves vinski in ves težak.  

… imel je Obrščak vsaj toliko dobrega do njih (dolžnikov), da so rekli: »Nič napačen mož ni to.« 

1. Razišči: 

- Iz katerega dela je odlomek? Poimenuj izvirnik. 

 

- Določi kraj dogajanja. Poišči na internetu ta kraj in ga predstavi (PP-predstavitev). 

2. Nadaljuj zgodbo –  ne oddaljuj se preveč od izvirnika, a prepusti domišljiji  prosto pot. 

 

3. Ilustriraj odlomek. Upoštevaj vse štiri elemente, navedene v odlomku (Obrhek, Obrščanje, 

znamenje, Obrščak in njegova gostilna). 

4. Ali še danes obstaja gostilna s tem imenom?  Kje, kako se imenuje kraj, kdo so lastniki, ali 

lahko povežeš Jurčičevo zgodbo s to gostilno? Kako? 

5. Zgodbo aktualiziraj. Poišči še kakšno vas v okolici, kjer je vendarle ostalo še kaj starih in 

zanimivih hiš. Lahko pa obiščeš Jurčičevo domačijo in nam predstavi njene zanimivosti. 

6. Domače raziskovanje: poišči koga iz svojega kraja  ali se odpravi na Muljavo in povprašaj, če 

je še kje kakšna zgodba o gostilni, Krjavlju, znamenju sredi vasi … 

7. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 

stopinjah Jurčičevih literarnih junakov. 
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Hudiča je na pol presekal … 

Obrščanje trdijo, da niso razen desetega brata Martina 

Spaka nikogar za večje čudo imeli ko Krjavlja. 

 

Bil je ta mož že čez šestdeset let star, srednje velikosti, pa 

precej životen. Lica je bil zabuhlega, čela nazaj visečega in 

nekaj čudnega, pol škilavega pogleda. Oblečen je bil 

pozimi v suknjo, ki je bila bogve kdaj vojaška in iz plavega 

sukna, kateri se pa zdaj iz množice pomečkov, zaplat in 

lukenj, z vlaknom in niti zapletenih, že ni poznalo, katera 

barva in zaplata je prvotna ... na glavi je imel klobuk s 

širokimi kraji ... hišo si je postavil na pusti Obrščakovi njivi 

tik hoste ... smolo nabiral, jo kuhal in prekuhaval in 

prodajal ... 

Dejali so, da je Krjavelj dobra duša, samo  malo neumen.  

1. V knjižnici v knjigi z naslovom Josip Jurčič Deseti brat 

poišči odlomek, ki govori o Krjavlju.  

2. Napiši, kaj je vse počel Krjavelj. Po katerem dejanju pa je najbolj znan?   

3. Ilustriraj opisani dogodek. 

4. Poskusite v skupini dramatizirati, kako je menda Krjavelj  hudiča na pol presekal.  

5. Opiši še druge pripovedi našega junaka Krjavlja. 

6. Zgodbo aktualiziraj. Ali se še danes dogaja kaj takega, da kdo pripoveduje nenavadne in komaj 

verjetne zgodbe? So v vasi še kakšni posebneži?  

7. Opiši takega posebneža. Zakaj med ljudmi velja za posebneža? Ali je upravičeno, da mu  pripisujete  

»posebnost«? 

8. Kdo je lahko danes že posebnež v ljudskih očeh oz. v družbi ? 

9. Pojdi na Muljavo, obišči Jurčičevo domačijo in opiši Krjavljevo kočo.  

10. Povprašaj ljudi, če še vedo povedati kakšno zgodbico o Krjavlju ; npr. da se je ohranjala iz roda v 

rod.  Zapiši jo.  

11. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 
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Vir ilustracije: J. V. Valvasor, Slava 

vojvodine Kranjske 

 

Slemenice, Polesek  

Slemenice so stale na nizki  višini. Vrt, z gostim sadjem preraščen, katerega je sinoči le na pol videl, 

razprostiral se je po rebri posebno lepo na južno stran. Precej za vrtom pa se je začel travnik ob obeh 

plateh malega potoka, ki se je daleč po vedno ožji dolini med vrbovimi grmi vil in bleščal v jutranjem 

soncu. Tudi velika samotna lipa, ki je ponosno na samem raztezala široko razraščene veje, dala se je s 

strani zapaziti. Konec dolgega žleba se je potok nalival v dolg ribnjak, ki je bil majhnemu jezeru 

podoben. Na obe plati Ribnjaka pa se je vzdigovala strmina, na desni strani gosto preraščena, ne levi 

pa gola, kamnita tja do vasice, ki se je na vzišenini stoje, 

okolici lepo podala.  

Med gradom in vasjo je bila majhna podružna cerkvica z 

ograjenim pokopališčem, katero so bili nekdanji slemeniški 

gospodje postavili ... Proti vzhodu  čez vrt in čez travnik pak 

Je Kvas videl posamezno večje domovanje …Visoki macesni 

in redno nasajene lipe so kazale na gradič. To je bil Polesek.  

Naloge: 

1. Preberi zapisani odlomek iz Jurčičevega dela. Poimenuj 

izvirnik.  

2. Katere osebe še nastopajo v tem delu Jurčičevega romana. 

3. Poišči zanimivosti krajev, kjer sta stala gradova  Slemenice in Polesek.  

4. Opiši pot, po kateri bi lahko prišel do tega kraja. Kako je z ribniki. Zapiši zanimivosti. 

5. Povprašaj  v svojem kraju, če kdo pozna kakšno pripoved o Slemenicah in Polesku.  

6. Zgodbo aktualiziraj in razmisli, če se še danes dogajajo krivice otrokom zaradi neodgovornega 

ravnanja staršev oz. v našem primeru očeta (deseti brat). 

7. Kako bi ti  razpletel zgodbo?  

8. Koga pa so sloh imenovali deseti brat, deseta sestra (desetnik, desetnica)? S čim je bilo to 

povezano? 

9. Mogoče celo sam raziščeš pot, ki pelje do omenjenih krajev. Zapiši vse, kar se bo navezovalo na 

Jurčičev roman oz. boš stvari, pripovedi  lahko povezal s brebranim Jurčičevim delom. 
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Grad Rojinje 

Na nevisokem, okoli in okoli z zelenim poljem 

obmejenem hribcu je stal mali gradič Rojinje. Proti 

zahodu so ga varovali visoki skalnati skladi iz 

stvarnikove roke; na drugi strani pak, kjer se je lažje 

prišlo do zidanja, branil ga je globok prekop in visok zid. 

Posestva okrog ravno ni bilo veliko; vendar Rojarji so 

kakor umni gospodarji in mirni gospodje znali v tihih 

časih varčno in pametno živeti in so si tako lepo 

premoženje v drugem blagu napravili. Male vasice 

okrog, ki so na Rojinju tlako delati imele, bile so 

zadovoljnejše s svojo gospodo ko kmetje mogočnih plemenitnikov. Zato je marsikatere molitvica v 

poletnem času iz nizke koče proti nebu puhtela, naj bog srečno pripelje dobrega gospoda Rojarja in 

njegove hlapce, vaške mladeniče, iz turške vojne. 

Razišči: 

1. Kje je ležal grad Rojinje? 

2. Poišči, če piše kaj o tem gradu v literaturi, ki ti je na voljo v knjižnici ali pa na internetu.  

3. Zapiši zanimivosti tega gradu. Kdo so bili lastniki? 

4. Preberi zgodbo in opiši glavne osebe. 

5. Kateri zgodovinski dogodki so temeljito »premešali« karte sreče Rojarjem? 

6. Kaj pa značaji knjižnih oseb, ki jih je Jurčič opisal v pripovedi? Se lahko tudi danes sreča take ljudi? 

7. Aktualiziraj dogodek. 

8. Ilustriraj  dogodek, ki te je spravil v dobro voljo.  

9. »Poišči« pot do »gradu« in ga vriši v zemljevid, ki ga je narisala likovna pedagoginja Anka Švigelj 

Koželj. 

10. Še malo o knjigi: 

- Kako si jo našel v knjižnici? 
- Kaj ima zapisano na naslovnici, kaj si izvedel iz prvih notranjih listov? 
- Kako citiraš odlomek ali poved iz knjige? 

11. Pripravi zapis za etnološki časopis, letnik VII., št. 2,  Potujemo skozi čas z naslovom Po 
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