REŠITVE 6. c-razred
JONATHAN SWIFT: GULIVER MED PRITLIKAVCI
Preveri svoje odgovore na vprašanja iz berila.
1. V Guliverju so pritlikavi Liliputanci videli pretečo nevarnost in nadlogo. Kakšne
načrte so imeli z njim? Najprej so ga želeli izstradati in zastrupiti, a potem so si
premislili.
2. Zakaj si je cesar premislil?
Ker bi smrad velikega trupla lahko povzročil kugo in jo razširil po vsem kraljestvu.
Kaj je ukazal svojim podanikom? Svojim podanikom je ukazal, da Guliverju vsak dan
priskrbijo ogromne količine hrane in pijače, kar bo plačal cesar. Priskrbel mu je
šeststo pomočnikov. Krojačem je naročil, da mu naredijo obleko, šestim največjim
učenjakom v cesarstvu pa, da ga učijo liliputanskega jezika. Po cesarjevem naročilu
so tudi konje urili ob Guliverju, da so se ga ti privadili, častnikoma pa je ukazal, da
Guliverja preiščeta.
3. Kako sta cesarska podanika preiskala Guliverja? Guliver ju je spustil v žepe
svojega suknjiča, nato pa sta mu preiskala še ostale žepe. Na papir sta si
zapisovala seznam vsega, kar sta našla v Guliverjevih žepih.
Naštej, katere predmete sta našla pri njem. Našla sta robec, tobačnico/škatlico za
tobak, beležko, glavnik, pištolo, britev, nož, uro na verižici (žepno uro), denarnico
oz. mošnjo s kovanci, strelivo/svinčene naboje/smodnik.
Pripoveduj, kako sta vsakega izmed njih opisala v svojem zapisniku. Predmete sta
opisala skozi svoje oči, saj so se jima zdeli zelo veliki (Liliputanci so bili namreč
veliki le pol pedi (približno 10 cm)).
4. Kdaj so okrog Guliverja zbrane čete liliputanskih vojakov vzkliknile od groze? Od
groze so vzkliknile, ko je Guliver izdrl svetel meč in se je vanj uprlo sonce, ki je nato
zaslepilo njihove oči.
In kaj se je zgodilo, ko je Guliver ustrelil s pištolo? Na stotine jih je popadalo po tleh,
kakor da jih je zadela strela.
Kako je opozoril Liliputance, ko jim je predajal torbo s smodnikom? Posvaril jih je,
naj ga čuvajo pred ognjem, saj se lahko vname.

