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Ime in Priimek :       
 

Datum :     

 

PAVEL GOLIA: GRAJSKI VRTNAR 

 

 

1. DOGAJALNE ENOTE POSTAVI V PRAVILNI VRSTNI RED.  

 

____ Vrtnar, misleč, da je sam, na vrtu poje o ljubezni do grajske hčere. 

____ Grajska hči je žalostna. 

____ Graščak pokliče sodnika. 

____ Vrtnar zahteva, da mu odvežejo oči. 

____ Po smrti iz srca vsakega zraste roža, ki zraste do vrha cerkve; tam se tesno  

         okleneta druga druge. 

____ Grajski gospod sliši, o čem poje vrtnar, in mu pri priči želi smrt. 

____ Vrtnar sprejme obsodbo smehljaje in brez besed. 

____ Grajska hči v grozi celo noč ne zatisne očesa. 

____ Grajski gospod vrtnarja pokliče na zagovor, a on zanika ljubezen do grajske hčere. 

____ Sodnik ga brez dokazov obsodi na smrt. 

____ Med njima plamti ljubezen. 

____ Graščak sodnika povabi k večerji. 

____ Ko vrtnarju rabelj odseka glavo, graščakova hči izdahne. 

____ Očetu se zlaže, da ji je nekdo ukradel suknjico. 

____ Pokopljejo ju vsakega na eno stran cerkve. 

____ Zjutraj se s kočijo odpelje na kraj vrtnarjevega pogubljenja. 

 

2. NAŠTEJ KNJIŽEVNE OSEBE V PESMI GRAJSKI VRTNAR. 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. ODGVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA. 

 

a) Kako graščak poimenuje vrtnarja? 

b) Kako se na graščakovo sodbo odziva gospa? Zakaj? 

c) Kako je razsodil sodnik? 

d) Je graščaka sodba prizadela? Iz besedila izpiši dokaz. 
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