
BRALNO RAZUMEVANJE OB  UMETNOSTNEM BESEDILU, 7. r 

(2019/2020) 

 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

 

PASTIRČEK IN VOLK (iz: Ezopove basni) 

 

Pastirček je blizu vasi pasel čredo, vendar se mu je to opravilo zdelo dolgočasno in samotno. 

Pomisli je, da bo poskrbel za vznemirjenje, če se bo delal, da je volk napadel njegovo drobnico. 

Zato je zavpil: "Volk! Volk!" Vaščani so pritekli na pomoč z vilami in lopatami, ko pa so prišli, 

ni bilo o volku ne duha ne sluha. Dečku se je to zdelo zabavno, zato je čez nekaj dni spet poskusil 

o igro. Ljudje so spet prihiteli na pomoč, ampak tudi tokrat niso našli ničesar. Potem je nekega dne 

zares prišel volk iz gozda in deček je na ves glas zavpil: "Volk! Volk!" Toda vaščani so mislili, da 

jih deček spet vleče za nos, in se niso zmenili zanj. Tako si je volk privoščil slastno kosilo. 

 

Lažnivcu ne moreš verjeti, tudi kadar govori resnico. 

 

1. Pojasni in dopolni poved. 

 Besedilo, ki si ga prebral, je_______________________________________, saj 

_____________________________________________________________________      

 

2. Kdo pripoveduje zgodbo? _________________________________________      

 

3. Obkroži. Iz besedila se da razbrati, da 

 

A) je čas dogajanja razpotegnjen. 

B) časa dogajanja ne moremo določiti. 

C) se zgodba dogaja nekega dne. 

Č) se zgodba dogaja na vasi. 

 

4. Dopolni. 

Glavna književna oseba je _____________________________________ , ki ga avtor imenuje še 

_______________________________. 

 

5. Dečkovo razpoloženje v zgodbi se spreminja. Uredi zaporedje njegovih občutkov od začetka 

do konca; na črto napiši ustrezno številko. 

 

____ samotnost 

____ prestrašenost 

____ vznemirjenost 

____zabavnost                                                                                                                        

 

 

6. Odgovori. 

 

Kolikokrat je pastirček vlekel vaščane za nos?________________________________ 



 

7. Izberi najpravilnejši odgovor glede na prebrano besedilo.  

"Vleči za nos" pomeni 

 

A) si koga privoščiti. 

B) se prijateljsko obnašati do  vaščanov. 

C) sovražiti vaščane. 

Č) lagati iz privoščljivosti.                                                                                     

 

 

8. Razloži v dveh povedih, kako je deček vlekel za nos vaščane. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

9. Poišči v besedilu besedo, ki kaže na to, kaj je bilo volkovo slastno kosilo. Besedo zapiši na 

črto.___________________________________________________________________ 

 

10. Pripiši na črto ustrezno številko pomena besede. Upoštevaj prebrano zgodbo. 

 

____delati se 

 

1) pretvarjati se                                                     

2) važiti se 

3) izpostavljati se                                            

4) poveličevati se                                            

 

11. Razmisli in odgovori. 

a) Iz koliko delov je zgrajeno besedilo?_______________________________________  

b) Kateri del v besedilu je neposredno vzgojen? Izpiši ga na črto. 

_______________________________________________________________________  

12. Izberi pravilne odgovore, napačne popravi – dopiši pravilen odgovor. 

V zgodbi Pastirček in volk je morala zapisana na koncu zgodbe.             DA     NE 

Morala je vedno zapisana na koncu zgodbe.                                              DA     NE 

Živalske zgodbe z naukom navadno niso dolge.                                        DA     NE 

Zgodba Pastirček in volk je basen.                                                             DA     NE           

 

 

13. Odgovori. Poved Lažnivcu ne moreš verjeti, tudi kadar govori resnico bi lahko zamenjali s 

povedjo 

 

a) lažnivcu se ne splača  verjeti. 

b) lažnivcu se včasih lahko zaupa. 

c) lažnivcu ne moreš verjeti ob nobeni priložnosti. 

d) lažnivec občasno govori resnico.                                                                                



 

14. Pravopisno popravi poved, veliko začetnico in ločila. 

 

 Laž  ima  kratke  noge  so  dejali  vaščani. 

 

15. Zgornjo poved pretvori v odvisni govor.                                                                      

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

16. Poveži ustrezne karakterne značilnosti z živaljo, dopiši ustrezno črko.              

   

__ lisica    a) ošabnost 

__ muha    b) delavnost 

__ mravlja               c) mogočnost 

__ mula              č) zvitost 

__ lev               d) trma 

__ pav               e) sitnost 

               f) zvestost 

               g) omejenost 

               h) lahkomiselnost 

 

17. Razloži naslednje frazeme: 

 

- ostati praznih rok _____________________________________________________ 

- zastal mi je glas v grlu _________________________________________________ 

- pasti z neba __________________________________________________________ 

- biti v škripcih_______________________________________________________          

 

18. Besedilo pravopisno uredi, tako da dopišeš manjkajoče ločilo, popraviš veliko ali malo 

začetnico ali ustrezen predlog. 

 

Odisej je bil v Grški mitologiji kralj Grškega otoka itaka in junak homerjevega epa odiseja in 

heroj trojanske vojne, katere izid naj bi bil odločilen zaradi njegove domislice lesenega konja, 

imenovanega Trojanski konj, v katerem so se skrivali vojaki. Ko potuje deset let nazaj v rodni 

otok pobije vse snubce svoje žene. Homer ga opisuje kot pogumnega in spretnega moža ki je po 

modrosti podoben bogovom. V nevarnosti je iznajdljiv kos najhujšim preizkušnjam. Pred očmi 

ima samo vrnitev domov z svojo vojsko.        
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