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Ime in Priimek :       
 

Datum :     

 

JANKO KERSNIK: MAČKOVA OČETA (1) 

 

1. JEZIK V BESEDILU MAČKOVA OČETA JE STARINSKI. KAJ POMENIJO 

SPODNJE BESEDE, KI SMO JIH IZPISALI IZ BESEDILA? Razlago poišči v desnem 

stolpcu in jo pripiši k besedi. 

 

stoprav _________________________         cigara 

majorat _________________________  imetje, premoženje 

mehur __________________________  šele, komaj 

boren ___________________________  odvzeti (ne)premičnine 

rubiti ___________________________  vpisan v zemljiške knjige 

imetek __________________________  pravica moš. sorodnika do dedovanja 

(in)tabuliran ______________________  majhnen, siromašen 

smotka __________________________  vrečka za nošenje tobaka 

 

2. SPODAJ SO  DANI ODGOVORI. POSKUSI ZAPISATI VPRAŠANJA. 

 

a) Maček je pripovedovalcu odgovoril, da bo nehal gospodariti, kadar ga tja gor poneso. 

Bajte pa ne da.  

b) Stari Maček se boji, da ne bo imel kje prebiti zadnjih dni življenja in da ne bo imel 

jesti. 

c) Stari Maček je šel iz hiše, ker so se kregali in tepli, pa še tožili. Ni mogel umreti 

doma. 

d) Stari Maček hoče sina spraviti s posestva tako, da naj bi pripovedovalec staremu dal 

dvajset goldinarjev, ta pa naj bi  tožil in terjal ta denar pri Mačkovem sinu. 

e) Stari Maček sinu ne bo nikdar odpustil. Želi si, da bi mu bil stopil na vrat, ko se je 

rodil. 

f) Napoveduje mu, da se mu bo zgodilo isto kot njemu, torej da ga bo sin vrgel iz hiše. 

g) Drugi Maček pripovedovalcu odgovori, da je bil oče poreden, ker mu ni dal bajte. 

h) Drugi Maček se je obnašal isto kot njegov oče. Ni želel prepustiti posestva, ker je 

vedel, kaj se bo zgodilo. 

 

3. IZ BESEDILA IZPIŠI BESEDE, V KATERIH SE KAŽE OČETOVO SOVRAŠTVO DO 

SINA. 
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