
PRIMOŽ TRUBAR – 16. stoletje, ČAS REFORMACIJE

V pomoč pri reševanju učnega lista imaš besedilo (priloga).

1. Povedi pravilno dopolni. Pravilne rešitve poišči med naslednjimi pojmi: Jan Hus,
Jurij Dalmatin, Martin Luther, odpustki, knjigami, Primož Trubar, Abecednik, slovnico,
Katekizem (navedeni so tudi nepravilni pojmi).

Oster kritik razmer v Cerkvi je bil Nemec…………………… ………………………
Zagovarjal je trdno vero in branje Svetega pisma. Na letaku je v 95 točkah ostro
zavrnil trgovanje z……………………… Najpomembnejši slovenski protestant je
bil………………..….. ……………….…. Rodil se je na Rašici in leta 1550 napisal prvi
slovenski knjigi ………………………. in…………………………..

2. Navedi 2 vzroka za reformacijo (prenovo) katoliške Cerkve v 16.st. in ju razloži.

a)

b)

3. Povedi dopolni z ustreznimi besedami. Pravilne poišči med naslednjimi:  (2T)
Protireformacija, Jurij Dalmatin, rektor, Adam Bohorič, reformacija, hugenoti,
odpustek. 

Avtor prve slovenske slovnice, Zimske urice, je bil_____________ ______________.

Prizadevanja za reformo napak v Cerkvi imenujemo__________________________.

Listek za odkup posmrtnih kazni se je imenoval  ____________________________.

Prevajalec Svetega pisma v slovenščino je bil____________ __________________.

4. Kakšen pomen imata Katekizem in Abecednik za Slovence kot narod? Odgovor
utemelji.



5. »Lubi Slovenci! Vom inu nom je vedejoč, de le-ta naša slovenska beseda
dosehmal se nej z latinskimi … puhštabi pisala. Iz tiga vsaki more vejditi, de nas le-tu
pisane inu tolmačevane … zdaj na prvu težku stoji.« Primož Trubar, 1555 (odlomek
iz knjige Ta evangeli svetiga Matevža).
Kaj nam želi Primož Trubar sporočiti s tem besedilom? Napiši 3 povedi.

6. V drugem stolpcu so našteti najpomembnejši ustvarjalci v času reformacije, v
prvem pa njihova dela. V prazni stolpec pred avtorjem zapiši številko, ki je zapisana
pred njegovim delom.

1. KATEKIZEM in ABECEDNIK SEBASTIJAN KRELJ
2. BIBLIJA ADAM BOHORIČ
3. ZIMSKE URICE JURIJ DALMATIN
4. OTROČJA BIBLIJA PRIMOŽ TRUBAR

7. Ali so spodnje trditve pravilne?

Primož Trubar se je rodil mlinarju na Rašici.
 a)    da                      b)  ne

Šolanje so mu omogočili turjaški grofi.
a)    da                      b)  ne 

Šolal se je na Reki, v Trstu in Salzburgu.
a)    da                      b)  ne

Izšolal se je za zdravnika. 
a)    da                      b)  ne

V času šolanja se je preživljal s petjem na koru. 
a)    da                      b)  ne

Navdušile so ga ideje evropskih humanistov. 
a)    da                      b)  ne

Za nove ideje ga je navdušil škof Peter Bonomo.
a)    da                      b)  ne

Na Slovenskem je upravljal več župnij. 
a)    da                      b)  ne

Oblasti so ga preganjale, ker je zagovarjal katoliško vero. 
a)    da                      b)  ne



Trubar se je poročil in imel več otrok. 
a)    da                      b)  ne

Napisal je prvi slovenski knjigi. 
a)    da                      b)  ne

Primož Trubar je začetnik slovenskega knjižnega jezika.
a)    da                      b)  ne 

Sveto pismo je v celoti prevedel Jurij Dalmatin.
a)    da                      b)  ne

Dalmatin je sveto pismo skrivaj prevajal na gradu Turjak.
a)    da                      b)  ne

Avtor prve slovenske slovnice Zimske urice je Adam Bohorič.
a)    da                      b)  ne

Prve slovenske knjige so natisnili v Italiji. 
a)    da                      b)  ne

Trubar je pokopan v Ljubljani. 
a)    da                      b)  ne

8. Vživljanje: izberi si vlogo, ki ti je najbližja in s pomočjo zgodovinskih dejstev opiši
življenje v prvi osebi ednine (Primož Trubar, Turjaški grof, Jurij Dalmatin, škof Peter
Bonomo, Adam Bohorič, Miha Trubar).
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