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Anja Turnšek,  

Anja, reši preverjanje znanja in mi ga posreduj preko E-pošte do 22. 5. 2020. Hvala .  

Učiteljica Blanka Skočir 

 

Natančno preberi navodila.  
Piši čitljivo in s pisanimi črkami.  

Če naloga zahteva izpis, ne smeš spreminjati ničesar - ne začetnic, ne oblike besed, ne 
besednega reda, ničesar ne smeš dodati ali izpustiti.  

Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in ga napiši na novo. Ne uporabljaj oklepajev.  
Na koncu naloge še enkrat preveri.  
Želim ti veliko uspeha.    

                                                                                                                               
Učiteljica 

 

 
I. DEL – NALOGE OB UMETNOSTNEM BESEDILU 

 
1. Natančno preberi 1. besedilo Zeleno jezero in reši naloge. 

 
 

2. Kaj je kolonija Zeleno jezero? Iz besedila izpiši poved, v kateri avtor to 
pojasni.                                          1/__  

 
___________________________________________________________   

    
___________________________________________________________  

 

3. Zakaj se Stanley odloči za kolonijo. Svoj odgovor lahko napišeš v največ 
dveh jezikovno pravilnih povedih.                     2/__   

 
___________________________________________________________   

 
___________________________________________________________   
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___________________________________________________________     
  

4. Katera slogovna postopka prevladujeta v besedilu? Podčrtaj ju, nato pa svoj 
odgovor utemelji s primeri iz besedila.                                                              4/__ 

 
Dvogovor               utemeljevanje          pripovedovanje        opis   

 
__________________________________________________________  

 
__________________________________________________________  

 
___________________________________________________________  

 
5. V katero literarno vrsto sodi izhodiščno besedilo? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom in svoj izbor utemelji s tremi značilnostmi tovrstnih besedil.  

 
Besedilo je                                                                                                     4/__ 

 
a) poezija.  

b) Pripovedništvo.  
c) Dramatika.  

 
Utemeljitev: ________________________________________________   

 
___________________________________________________________ 

 
6. Katera dva pesniška elementa najdemo v prvem odstavku 1.                4/__       

poglavja?Poimenuj ju, iz besedila pa izpiši primer zanju. 

PRIMER PESNIŠKEGA SREDSTVA POIMENOVANJE 

  

  

 
7. V povezanem besedilu opiši LITERARNO VRSTO, v katero sodi delo Zeleno 

jezero, tako da izpostaviš šest njegovih značilnosti.  
                                                                                                      6/ ___  2/ ___ 

 
____________________________________________________________________   

 
____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________ 
 

8. Dopolni tabelo.               5/__ 
 

AVTOR NASLOV DELA LITERARNA VRSTA 

 Po slovesu  

France Prešeren   

  sonet 



3 
 

  alpska poskočnica 

 Županova Micka  

 

 
II. DEL – NALOGE OB NEUMETNOSTNEM BESEDILU 

 
1. Natančno preberi 2. besedilo Stavbna dediščina na ovčjih planinah in 

reši naloge. 
 

 

1. Obkroži DA, če je trditev pravilna; NE, če je trditev napačna.                 4/__ 

DA  NE V planinah nad Trento so pasli krave. 

DA  NE Stavbe na planinah so prilagojene okolju. 

DA  NE Stavbe so bile postavljene vzporedno s pobočjem.  

DA  NE V osrednjem delu hleva je bilo odprto ognjišče.  

 

2. Iz besedila izpiši                                                                                       2/ __ 

a) sopomenko :                        ovčji hlev  ________________                                                      

b) podpomenko:                       planine __________________ 

3. Prebral si besedilo. Določi vrsto (umetnostno ali neumetnostno in 

objektivno ali subjektivno) in napiši, po čem jo prepoznaš (utemeljitev). 

Vrsta besedila:  _____________________        ________________________ 

Utemeljitev:                                                                                                 4/ __ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Iz spodaj zapisane povedi izpiši stavčne člene, vprašalnice zanje in 

poimenovanje, tako da izpolniš tabelo.                                                        6/ __ 

Lesa za ostrešje kmetje niso sekali v bližini planine. 

PRIMER VPRAŠALNICA POIMENOVANJE STAVČNEGA ČLENA 
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5. Preberi spodaj zapisano poved. Napiši, katero razmerje je v njej izraženo, 

nato pa jo napiši tako, da bo izražala vzročno razmerje.                             3/__ 

Planine nad Trento in Sočo so bile globoko dvignjene nad dolinami, zato so nudile 

ugodno lego za pašnike.  

Vrsta razmerja : _________________________  

Poved v vzročnem razmerju: ____________________________________________  

____________________________________________________________________   

6. V spodaj zapisani povedi obkroži glavni stavek, vprašaj se po odvisniku in 

mu določi vrsto (poimenuj ga).                                                                    3/ __ 

Hrami in hlevi so imeli masivno strmo streho, ki je bila pokrita z macesnovimi 

skodlami.  

Vprašalna poved: ____________________________________________________  

Vrsta odvisnika: ______________________________________________________ 

7. Iz vira besedila z besedami izpiši prvi števnik in mu določi vrsto.        2/ __ 

Zapis števnika z besedo Vrsta števnika: 

  

 

8. Besede, zapisane v oklepaju, napiši v pravilnih oblikah.                    3/__ 

Predsednik tokrat ni podelil (ODLIKOVANJE) __________________________.  

Učenci niso kazali (PRAVO NAVDUŠENJE) _____________________________. 

Tekmovalci niso pokazali (VES SVOJ POGUM) __________________________.  

9. Iz spodaj zapisane povedi izpiši besedi, ki sta pridevnik in prislov ter 

vprašalnici zanju.                                                                                           4/__ 

Planine nad Trento in Sočo so s svojimi pobočji, visoko dvignjenimi nad dolino, nudile  

lego za pašnike, na katerih so pasli ovce.  

PRIDEVNIK VPRAŠALNICA 
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PRISLOV VPRAŠALNICA 

  

10. V kateri časovni obliki je zapisano besedilo in zakaj? Odgovori v jezikovno 

pravilni povedi.                                                                                              3/ __ 

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

11. Iz spodaj zapisane povedi izpiši glagol in mu določi zahtevane kategorije. 

Razprostirale so se namreč na zgornjem robu gozdne meje.                              5/ __ 

glagol oseba število naklon vid 

     

 

12. Iz besedila izpiši primer za lastna imena.                                             3/ __ 

osebno lastno ime zemljepisno lastno ime stvarno lastno ime 

   

13. Iz spodnje povedi zapiši zaimek in besedno zvezo, na katero se nanaša. 

Hlev bil razdeljen na tri nadstropja, v njih pa so imeli kmetje tudi delovne prostore.  

Zaimek: _________  Besedna zveza, na katero se nanaša: _______________ 2/__ 

1. del  UMETNOSTNO BESEDILO 
 

 
Louis Sachar 

Zeleno jezero 
 
 
Roman Zeleno jezero govori o Stanleyu Yelnatsu, fantu, ki 
so ga po krivici obtožili zločina in so ga poslali v kazensko 
kolonijo. V odlomku so prvo, drugo in osmo poglavje tega 
romana. Prvi dve nam povesta, zakaj se je Stanley odločil, 
da gre raje v kolonijo kot v zapor, in kakšne so razmere na 
Zelenem jezeru, osmo poglavje pa opisuje kuščarje 
pegavce. 
 
 

1 

Ob koloniji Zeleno jezero ni  jezera. Včasih je bilo. 
Včasih je bilo na tem mestu največje jezero v Teksasu. 
Tega je že več kot sto let. Zdaj je tam samo suha, 
prazna pustinja. 
Ob jezeru je stalo mesto z istim imenom. Ko se je 
jezero posušilo, so prebivalci zapustili mesto in 
propadlo je. 
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Na suhem jezerskem dnu je zdaj poleti v senci okoli 
petintrideset stopinj. A senco je treba najprej najti. 
Kar ni lahko. 
Rastlinja ni. Le na vzhodnem robu 'jezera' rasteta dva 
hrasta. Med njima je razpeta viseča mreža, za njima 
stoji brunarica. 
Fantom je prepovedano leči na visečo mrežo. Mreža je 
nadzorničina. Senca je nadzorničina. Na 'jezeru' si 
klopotače in škorpijoni senco poiščejo pod skalami in v 
luknjah, ki jih izkopljejo fantje. Glede klopotač in 
škorpijonov si velja zapomniti tole: če jih ne boš 
nadlegoval, tudi oni ne bodo tebe. 
Ponavadi. 
To, da te piči škorpijon ali klopotača, ni najhujše, kar 
se ti lahko zgodi. Zaradi tega ne boš umrl. 
Ponavadi. 
Včasih se kateri izmed fantov nalašč pusti pičiti 
škorpijonu ali celo manjši klopotači. Potem lahko dan 
ali dva okreva v šotoru in mu ni treba kopati lukenj. 
Nihče pa si ne želi, da bi ga ugriznil kuščar pegavec. To 
je najhujše, kar se ti lahko zgodi. Umrl boš. Počasi in v 
hudih mukah. 
Vedno.  
Če te ugrizne kuščar pegavec, se lahko mirno odpraviš 
v senco hrastov in ležeš v visečo mrežo.  
Nihče ti ne more storiti ničesar več. 
 
 
 

2 
Bralec se verjetno sprašuje: ''Zakaj bi kdo hodil v 
kolonijo Zeleno jezero?'' 
Večina fantov, ki so tam, ni imelo izbire. Kolonija 
Zeleno jezero je kazenska kolonija za hudobne fante. 
Če takšnega prisiliš, da vsak dan v najhujši pripeki 
izkoplje luknjo, ga boš spremenil v dobrega fanta. 
Tako menijo nekateri. 
Stanley Yelnats je lahko izbiral. Sodnik ga je vprašal: 
''Greš v zapor ali v kolonijo Zeleno jezero?'' 

Pri Yelnatsovih so bili revni, v Ameriki pa hodijo v 
kolonije samo otroci iz bogatih družin. 
Stanley še nikoli ni bil v koloniji. 
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Večina ljudi ne verjame, da bi bil lahko kdo preklet. 
Večina ljudi tudi ne verjame, da obstajajo kuščarji 
pegavci. 
Če te eden ugrizne, je tako ali tako vseeno, ali 
verjameš v njihov obstoj ali ne. 
Pravzaprav je nekoliko čudno, da so jih znanstveniki 
poimenovali po njihovih pegah. Kuščar pegavec ima 
resda natanko enajst rumenih peg, a na njegovem 
rumeno-zelenem telesu jih je težko opaziti. Dolg je od 
petnajst do petindvajset centimetrov in ima velike 
rdeče oči. V resnici so oči rumene in je rdeča le koža 
okoli njih, a vsi govorijo, kako strašne so njegove 
rdeče oči. Nič manj grozljivi niso kuščarjevi črni zobje 
in mlečno bel jezik. Številni ljudje mislijo, da bi ga 
morali imenovati rdečeoki, belojezični ali črnozobi 
kuščar. In res. Če se znajdeš tako blizu kuščarja 
pegavca, da lahko vidiš rumene pege, si verjetno že 
mrtev.  
Kuščarji pegavci se radi zadržujejo v luknjah, kamor se 
zatečejo pred pripekajočim soncem in pticami 
roparicami. V eni jami jih lahko živi tudi do dvajset.  
Njihove noge so tako močne, da se celo iz najglobljih 
lukenj lahko v enem samem skoku poženejo nad plen. 
Jedo majhne živali, žuželke, trnje nekaterih vrst 
kaktusov in luščine bučnih semen. 
 
Prevod: Jakob J. Kenda 
 
V kazenski koloniji Stanleyju nikakor ni lepo, a zgodba se 
zanj vseeno izteče srečno: ne le da se tam spoprijatelji z 
enim izmed sotrpinov, skupaj tudi rešita prastaro skrivnost, 
v katero je ovito Zeleno jezero, in izničita prekletstvo, ki visi 
nad Stanleyjevo družbo.

 

 

STAVBNA DEDIŠČINA NA OVČJIH PLANINAH  

Planine nad Trento in Sočo so s svojimi strmimi pobočji, visoko dvignjenimi 

nad dolino, nudile ugodno lego za pašnike, na katerih so pasli ovce. 

Na njih se je v tisočletju razvila posebna arhitektura, značilna in neponovljiva, 

saj podobne ne najdemo nikjer v Alpah. Posebnost stavb na soških in trentarskih 

ovčjih planinah je bila v njihovi nenavadni postavitvi, prilagojeni strmi legi. Stavbe 

(tako imenovani hrami) so bile po dolžini postavljene pravokotno v pobočje, stavbni 

kompleks pa se je stopničasto nizal po strmini. 
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Hlev (hudrt) za ovce je bil razdeljen na tri nadstropja: v osrednjem delu je bila 

sirarnica, to je odprto ognjišče s kotlom za kuhanje in predelavo mleka; ob sirarnici 

je bila klet. To je bil temen in hladen prostor pomaknjen v skalni breg, uporabljali pa 

so ga za shrambo in zorenje sira. Prostor za sirarnico pa je bil odprt do slemena. 

Dim se je brez dimnika vrtinčil od ostrešja in se skozi špranjo v strehi kadil navzven. 

Nad ognjiščem so bili preprosti pogradi, na katerih so spali pastirji. Ta, odprti spalni 

del, dostopen po lestvi, se je imenoval jahčer. 

Hrami in hlevi so imeli masivno strmo streho, pokrito z macesnovimi skodlami 

ali deskami. Les za ostrešje so sekali v bližini planine. To jim je omogočala lega 

ovčjih planin. Razprostirale so se namreč na zgornjem robu gozdne meje; nad njim 

so bila le gorska travišča in rušje. Najvišje ležeča je bila planina V Plazeh, 1540 

metrov, opuščena že leta 1955. Izjemno razgledno lego so imele planine Trebiščina, 

Za skalo, Zajavor, Za Črnim vrhom in Zapotok.  

Od dragocene stavbne dediščine na ovčjih planinah je ostalo zelo malo, zadnje 

ostanke hiš z najstarejše dokumentirane planine Trebiščina so prenesli v dolino. V 

trentarskem muzeju, na podstrešju informacijskega središča Triglavskega narodnega 

parka Na Logu, je del hramov in sirarne s Trebiščine avtentično rekonstruiran in 

tako iztrgan pozabi                                                                                       

Prerejeno po: Jaka Čop, Trenta in Soča, doline, gore in ljudje, ČZD Kmečki glas v sodelovanju s Triglavskim 

narodnim parkom, Ljubljana, 1996, str. 11 


