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Ime in Priimek :       
 

Datum :     

 

ANTON TOMAŽ LINHART: ŽUPANOVA MICKA 

 

1. PREBRAL/-A SI VESELOIGRO ŽUPANOVA MICKA. UGOTOVI, ALI TRDITVE 

DRŽIJO ALI NE. 

 

a) Župan Jaka želi, da bi se Micka, njegova hči, poročila s Tulpenheimom, a Micka ga noče, 

ker ji ne govori lepih stvari.  

b) Micka noče biti Anžetova žena. 

c) Šternfeldovka Micki razkrije, kdo je Schönheim, in ji pove, da se hoče poročiti z njo. 

d) Jaka Anžetu pove, da ga Micka noče, ker ji ne pripoveduje lepih stvari. 

e) Tulpenheim se boji, da bi Šternfeldovka izvedela za njegovo zalezovanje Županove 

Micke. 

f) Anžetu ni jasno, zakaj se okrog županove hiše smukajo gospodje. 

g) Jaka želi, da bi se Micka poročila s Tulpenheimom.  

h) Anže Micko zasnubi kot »žlahten« gospod in Micki je to všeč. 

i) Jaka, Micka in Šternfeldovka se hočejo Tulpenheimu maščevati. 

j) Pri sestavljanju ženitnega pisma Tulpenhheim misli, da je on ženin. 

k) Anže in Micka s podpisom svojih imen potrdita ženitno pogodbo. 

l) Tulpeheim in Šternfeldovka se poročita. 

 

2. OBKROŽI OSEBE, KI SPADAJO MED GOSPODO. 

 

Glažek Monkof Jaka   Micka Šternfeldovka  Tulpenheim  Anže 

 

3. KATERE LASTNOSTI PREVLADUJEJO PRI KMEČKIH LJUDEH? 

 

poštenost   pokvarjenost     bistrost  lahkovernost     preračunljivost    izobraženost 

 

4. NAVEDI RAZLIKE MED MICKINIMA ŽENINOMA. 

 

Tulpenheim je izobražen, ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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