
Preverjanje znanja

Šolsko leto 2011 – 2012

PREIZKUS IZ SLOVENŠČINE
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NAVODILA

Preizkus znanja je razdeljen na dva dela.

V prvem delu boš moral/a prebrati le naslov zgodbe in nato odgovoriti na vprašanja.

V drugem delu boš moral/a prebrati zgodbo in nato odgovoriti na vprašanja, ki ji

sledijo.

Za vsako vprašanje imaš na razpolago štiri odgovore, a samo eden je pravilen.

Pred vsakim odgovorom  je kvadratek s črko iz abecede: A, B, C in D. Odgovoriš tako,

da prekrižaš pravilen kvadratek (samo enega), kot je v spodnjem primeru:

1. primer

Če opaziš, da si se zmotil/a, lahko napako popraviš tako, da zapišeš NE ob napačnem

odgovoru, in vstaviš križec v kvadratek ob odgovoru, ki se ti zdi pravilen, kot je

prikazano v naslednjem primeru.

2. primer

Kateri dan je pred četrtkom?

n A. Ponedeljek.

n B. Torek

n7 C. Sreda.

n D. Četrtek.

Kateri dan je po ponedeljku?

n7 A. Torek.

n B. Sreda.

NE n7 C. Nedelja.

n D. Sobota.
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Nekatera vprašanja so nekoliko različna. Za odgovor moraš vnesti križec v vsako

vrstico, tako kot v primeru:

3. primer

V zadnjem delu vaje boš moral/a postaviti povedi v pravilni vrstni red. Pazljivo preberi

navodila s primeri, da boš znal/a pravilno rešiti vajo. 

Za odgovore imaš na voljo 45 minut (tričetrt ure).

Kateri dan je po ponedeljku?

V vsaki vrstici prekižaj pravilen odgovor.

Da Ne

a) Torek sledi ponedeljku. n7 n

b) Nedelja sledi ponedeljku. n n7
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NE OBRAČAJ STRANI, 
DOKLER TI NE BO DOVOLJENO!
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To je naslov pravljice, ki jo boš kasneje bral/a.

BRATEC MARKO IN SESTRICA KATJA NABIRATA LEŠNIKE

Pozorno preberi naslov. Kaj lahko razumeš iz njega?  Kaj lahko razumeš iz naslova?

Prekrižaj samo en odgovor.

A1. Koliko oseb nastopa v pravljici?

n A. Ena oseba.

n B.  Dve osebi.

n C. Tri osebe.

n D. Skupina oseb.

A2. Kje se pravljica odvija? 

n A. Na gozdni poti.

n B. V šolski telovadnici.

n C.   V kinodvorani.

n D. V garaži.

A3. O čem pripoveduje pravljica? 

n A. O deklici in dečku, ki se učita pesmico o lešnikih.

n B. O deklici in dečku, ki se žogata.

n C. O deklici in dečku, ki se prepirata.

n D. O deklici in dečku, ki nabirata gozdne sadeže.
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A4. V katerem letnem času lahko nabiramo lešnike?

n A. Poleti.

n B. Pozimi.

n C. Jeseni.

n D. Spomladi.

A5. Iz naslova BRATEC MARKO IN SESTRICA KATJA NABIRATA LEŠNIKE lahko

pričakuješ, da boš prebral/a tudi sledeče besede. 

S križcem označi katere.

Zdaj lahko obrneš stran in prebereš pravljico.

Pozor, spomni se, da se ne smeš vračati na vprašanja o naslovu
pravljice.

DA NE 

a) avtobus n n

b) mama n n

c) vrečka n n

d) puščava n n

e) leska n n

f) zebra n n

g) gozd n n

h) morje n n

i) knjige n n
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BRATEC MARKO IN SESTRICA KATJA NABIRATA LEŠNIKE

Marko in Katja sta šla nabirat lešnike. Marko je bil zelo predrzen deček. Tudi

danes je hotel biti vedno prvi. Mislil si je: jaz hitro natrgam polno vrečko, sestra bo

pa trgala tiste, ki jih jaz ne bom opazil.

Imel pa je preluknjano vrečko, da so mu vsi lešniki utekali na tla. Marko je hitel

trgati, Katja jih je pa kar brala s tal. Katja je imela že polno vrečko, Marko pa še

vedno prazno.

Katja mu reče:

“Pojdiva domov, čas je že! Mama naju bo kregala.”

Marko pa se brani na vso moč ter noče iti domov, dokler ne nabere tudi on

polne vrečke lešnikov.

Katja mu žuga, prosi, a nič ne pomaga. Naposled reče:

“Če ne greš, pokličem volka, da te požre.”

A ko to reče, volk se pokaže izza grmovja ter reče:

“Ooo! Tega pa že ne!”

Nato Katja:

“Če ga nočeš požreti, pokličem palico, da te nabije!”

Palica se oglasi:

“Ooo! Tega pa že ne!”

Katja zagrozi palici:

“Če tega ne storiš, pokličem ogenj, da te ožge!”

Ogenj pa se oglasi:

“Ooo! Tega pa že ne!”

Katja žuga ognju:

“Če nočeš, pokličem vodo, da te pogasi!”

Voda reče: “Ne, tega pa ti res ne boš ukazala! Meni nihče ne bo ukazoval!”

Katja grozi vodi: “Le čakaj, pokličem vola, da te popije!”

Toda vol jo zavrne: ”Ne bo nič, tega pa že celo ne!”

Katja: “Če nočeš popiti vode, pokličem mesarja, da te zakolje.”

Mesar pa se odreže: ”Lepo bi bilo res, toda danes ne ukazuješ ti.”

Nato ona: “Če te res ne morem obesiti, pa zapovem vrvem, naj te obesijo.”

Toda vrvi se oglasijo: ”Ljubica mila, ti pa tega ne boš zapovedala.”

Katja jim zagrozi:

“Če nočete obesiti neuboglivega mesarja, pokličem miši, da vas razgrizejo.”

A tudi miši ne ubogajo ter ugovarjajo: “Ooo, Katjica, tega pa res ne.”

Naposled je bilo tudi Katji vsega preveč, pa zakriči:

“Če tega ne storite, naj pride mačka in naj vas polovi!”

Mačka je takoj priletela, da bi polovila neubogljive miši: miši so se prestrašile

in hitro stekle proti vrvem, da bi jih razgrizle; vrvi se prestrašijo miši in stečejo proti
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mesarju, da bi ga obesile; mesar se ustraši in teče vola ubijat; vol hiti vodo pit, a

voda teče pred volom ogenj gasit; ogenj se ustraši vode in leti, da bi palico požgal,

palica drvi za volkom, da bi ga pretepla, a volk jo ubere za Markom, ki je tekel proti

domu, kar so ga nesle noge.

In tako sta Marko in Katja doma. Kaj pa počenjata tam, tega ne vem, ker

nisem tekel za njima.

(Prirejeno po Bedin in Bedina, Slovenske Ljudske pravljice, Babica pripoveduje …, MK 1997)

NADALJUJ NA NASLEDNJI STRANI.
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Vprašanja se nanašajo na besedilo, ki si ga ravnokar prebral/a. Odgovori na vsa

vprašanja. Če pa je potrebno, preberi besedilo še enkrat.

B1. Kdo sta glavna junaka?

n A. Mirko in Katja.

n B.  Marko in Katja.

n C. Marko in Katjica.

n D. Marko in Katerina.

B2. Kaj sta šla nabirat Marko in Katja? 

n A. Kostanje.

n B. Borovnice.

n C.   Orehe.

n D. Lešnike.

B3. Marko je bil predrzen deček, (2. vrstica)

n A. ker je hotel vedno prelisičiti sestro.

n B. ker je hotel vedno biti prvi.

n C. ker je hotel vedno imeti zadnjo besedo.

n D. ker je hotel vedno ukazovati.

B4. Marko je hitel nabirati lešnike,

n A. da bi jih sestra nabrala manj kot on.

n B. da bi bila mama zadovoljna.

n C. da bi mama spekla piškote.

n D. da bi jih nabral več kot sestra.

NADALJUJ NA NASLEDNJI STRANI.
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B5. Kaj mu je rekla Katja?

n A. “Pojdiva domov! Mama naju bo kregala.”

n B. “Pojdiva domov! Kosilo  je že na mizi.”

n C. “Pojdiva domov!  Noči se.”

n D. “Pojdiva domov! Vrečki sta že polni.”

B6. Kaj pomeni “žugati”? 

n A. S kazalcem mahati in se jeziti.

n B. Udarjati jezno s pestmi po mizi.

n C. Smejati se nekomu.

n D. Jezno kričati na nekoga.

B7. Koga je najprej poklicala Katja na pomoč? (12. vrstica)

n A. Palico.

n B. Mesarja.

n C. Volka.

n D. Ogenj.

B8. Kaj ji je odgovoril volk? 

n A. »Ooo! Tega pa že ne!« 

n B. » Prav, samo malo počakaj!«

n C. » Misliš, da lahko ukazuješ?«

n D. »Kje pa je ta trmoglavi deček?« 

NADALJUJ NA NASLEDNJI STRANI.
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B9. Katja je poklicala palico na pomoč. Koga bi morala palica nabiti? (16. vrstica)

n A. Mačko.

n B. Marka.

n C. Volka.

n D. Miši.

B10. Kaj je Katja ukazala vodi? 

n A. Naj bo na razpolago volu, da jo popije.

n B. Naj zalije razsušeno travo.

n C. Naj pogasi ogenj.

n D. Deklica ni vodi ukazala ničesar.

B11. Kaj mora narediti mesar? 

n A Mora zaklati vola.

n B. Mora vleči vola z vrvmi.

n C. Mora odgnati vola v hlev.

n D. Mora nakrmiti vola.

B12. Kdo je prvi ubogal Katjo in kaznoval vse povrsti? (36. vrstica)

n A. Marko, ki je tekel domov.

n B. Mačka, ko je začela loviti miši.

n C. Miške, ki so razgrizle vrvi.

n D. Palica, ki je zdrvela za volkom.

NADALJUJ NA NASLEDNJI STRANI.
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B13. Koga se je Marko prestrašil? 

n A. Mame.

n B. Katje.

n C. Volka.

n D. Ognja.

B14. Kaj delata Katja in Marko doma? 

n A. Nihče ne ve, ker nihče ni tekel za njima.

n B. Pripovedujeta mami, koga sta srečala na gozdni poti.

n C. Sedita ob peči in tolčeta lešnike.

n D. Gledata televizijo in jesta lešnike, ki sta ju nabrala.

NADALJUJ NA NASLEDNJI STRANI.
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VAJE 

Pozorno preberi naslednja navodila in primer vaje.

Spodaj so deli stavkov, ki so pomešani med seboj. Postaviti jih moraš v pravilno

zaporedje. Številko 1 vstaviš v kvadrat, ki je prvi; številko 2 pod besedo, ki je druga na

vrsti in tako naprej.

Opzuj primer. Deli stavka so:

Pravilen odgovor je:

Zdaj nadaljuj na naslednji strani.

UČITELJICO. PAZLJIVO POSLUŠA PRIDNA METKA

UČITELJICO. PAZLJIVO POSLUŠA PRIDNA METKA

3 2 1
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C1.

C2.

C3.

C4.

C5.

C6.

Hvala za trud!

MAMA MOJO PERE TRENERKO. NAJLJUBŠO

UČITELJICA O MEDVEDKU. JE POVEDALA ZGODBO SKRIVNOSTNO

RAZNOBARVNE PLUJEJO V ZALIVU JADRNICE.

IN KOZE OVCE NA PAŠNIKU. SE PASEJO

LEŠNIKOVE JE SPEKLA PIŠKOTE. BABICA

ZANIMIVE SEM OBČUDOVAL V KNJIGI ILUSTRACIJE.




