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Ime in Priimek :       
 

Datum :     

 

IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA (1) 

(odlomek: Agati sodijo zaradi čarovništva) 

 

1. O ČAROVNIŠTVU JE PISAL TUDI JANEZ VAJKARD VALVASOR. KAKO SE 

IMENUJE NJEGOVO NAJBOLJ ZNANO DELO? 

a) Katekizem 

b) Slava vojvodine Kranjske 

c) Poskus zgodovine Kranjske 

 

2. PREBERI SPODNJI ODLOMEK IZ VALVAZORJEVEGA DELA IN ODGOVORI NA 

VPRAŠANJA. 

 

Coprnic in čarovnic je dežela že precej očiščena, razen pri Snežniku, Ložu pri Cerknici in 
Planini, zakaj v tistih krajih, ki leže med velikanskimi divjinami, je včasih nemalo te golazni. 
Ko pa le kaj o njih zvedo, brž ujamejo ta coprniška babiščeta in jih spravijo na grmado … Na 
Kranjskem so tej prekleti pregrehi zelo sovražni, pravica je v tem primeru prav ostra … 
Drugače se še najdejo na Kranjskem kmetje in kmetice, ki napovedujejo preprostim ljudem, 
kje je zgubljeno in ukradeno blago, in dajejo nasvete za različne bolezni in druge reči, toda 
če oblast izve, jih da zapreti in po preiskavi kaznovati. Tako žensko imenuje preprosti 
človek boginjo, ali bolj po pravici bi se morala imenovati hudičevka ali hudičeva dekla.  

 

a) Ali lahko glede na odlomek sklepaš, da je avtor verjel v čarovnice? Dokaži. 

b) Iz besedila izpiši besede oz. besedne zveze, ki pomenijo čarovnice. 

c) Te besede so narečne / slabšalne / starinske / ljubkovalne. 

d) Besedilo je izšlo l. 1689 v Nürnbergu. V katerem stoletju je torej izšlo? 

e) Kako bi danes imenovali ženske, ki dajejo nasvete za različne bolezni? 

  

3. NA PODLAGI ODLOMKA IZ VISOŠKE KRONIKE ZAPIŠI VPRAŠANJA, KI SO JIH 

SODNIKI POSTAVILI AGATI, DA BI DOKAZALI, DA JE ČAROVNICA. 

 

Npr. Kje si prvič videla hudiča?  
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