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CIK Trebnje – učenje na daljavo 

Slovenščina, 7. razred 

Učiteljica: Zlata Kastelic, prof. 

 

 

 
Nogomet 
 
 

Nogomet je šport, ki se igra na nogometnem igrišču s travnato podlago. 

Dve moštvi igrata eno proti drugemu; zmaga moštvo, ki da več golov. V 

enem moštvu je na igrišču istočasno 11 igralcev, eden od njih je vratar. 

Njegova naloga je, da onemogoči nasprotnikovemu moštvu doseči 

zadetek. Vratar sme žogo prijeti z rokami, drugi igralci pa ne – žogo lahko 

brcajo z nogami, jo odbijejo z ramo, trupom ali glavo. Redni del igre traja 

90 minut in je razdeljen na dva polčasa. 

 

Med igro žoga ne sme z igrišča, ki je omejeno z belo črto. Če se to zgodi, 

sodnik dosodi izvajanje avta v korist nasprotnikovega moštva. Igralci prav 

tako ne smejo igrati pretirano grobo – glavni sodnik jih namreč lahko 

kaznuje z rumenim ali rdečim kartonom. Najstrožja kazen v nogometu je 

enajstmetrovka. Sodnik jo npr. dosodi, če kdo od igralcev v kazenskem 

prostoru igra z roko.  

 

Kadar moštvi dosežeta enako število zadetkov, je rezultat neodločen. Če 

gre npr. za prijateljsko tekmo, se igra lahko konča, če pa tekmovalni sistem 

tako zahteva, da eno moštvo kljub vsemu zmaga, se odigrata dva 

podaljška (po 15 minut). Če tudi po podaljških ni zmagovalca, ga odloči 

izvajanje enajstmetrovk. 

 

Prirejeno po: P. Avbar, D. Dolenc, Od glasov do knjižnih svetov 6, Rokus Klett, Ljubljana 2013. 
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Ime in priimek: __________________________                                     

Razred: _____________                                                

Datum: _____________                                                 

Število doseženih točk: _____/51 

 
 

Spodnje naloge se nanašajo na besedilo NOGOMET.  Pozorno preberite in 
rešite naloge.  

 

1. Izhodiščno besedilo je bilo objavljeno v učbeniku Od glasov do knjižnih svetov 6, torej je  

j a v n o / z a s e b n o. (Ustrezno obkroži.)            /2  

 
Utemelji: 

________________________________________________________________________ 

 
2. Besedilo, ki sem ga prebral/-a, je (ustrezno obkroži):           /1 

A   obvestilo o odpovedi televizijskega prenosa nogometne tekme. 

B   pripoved o nogometu. 

C   opis nogometa. 

Č   vabilo na nogometno tekmo. 

 
3. Odgovori na naslednja vprašanja, ki so vezana na izhodiščno besedilo.  

 

a) Koliko igralcev v enem moštvu je med tekmo istočasno na igrišču?        /1 

________________________________________________________________________ 

b) Katera je najstrožja kazen v nogometu?                             /1 

________________________________________________________________________ 

 
c) V razpredelnici so vodoravno napisane zaporedne številke odstavkov izhodiščnega 

besedila, navpično pa njihovi povzetki. Z  X označi, v katerem odstavku najdeš 
ključno besedo.                                                                                /1,5 

 1. odstavek 2. odstavek 3. odstavek 

pravila igre    

kako ravnati v primeru izenačenega rezultata    

kraj poteka igre, število igralcev, pripomočki za 
igro 

   

 

 

4. Iz navedbe virov izhodiščnega besedila izpiši:            /2 

stvarno lastno ime: _________________________ 
zemljepisno lastno ime: _________________________ 



3 

 

5. Katero sopomenko za besedo golman najdemo v prvem odstavku besedila? Obkroži 

pravilni odgovor.                 /1 

A   nogometaš  B  igralec  C  športnik  Č  vratar   

 
 
6. Iz spodnje povedi izpiši samostalnik in pridevnik iste besedne družine.         /1 

Nogomet je šport, ki se igra na nogometnem igrišču s travnato podlago. 

SAMOSTALNIK: ___________________  PRIDEVNIK: ____________________ 

 
7. Iz zadnje povedi tretjega odstavka izpiši osebni zaimek ter mu določi osebo, število 

in sklon.               /2 

OSEBNI ZAIMEK OSEBA ŠTEVILO SKLON 

    

 
Na črto napiši, na katero besedo se osebni zaimek nanaša. _______________           /0,5  

 
 

8. Spregaj glagol SEDETI v sedanjiku.                        /3 

 

 ednina dvojina množina 

1. oseba    

2. oseba    

3. oseba    

 
 

 

9. Pridevnik v oklepaju postavi v presežnik.                         /1 

Sodnik dosodi (stroga) _________________________ kazen, če kdo od igralcev v 

kazenskem prostoru igra z roko. 

 

Kako se vprašaš po zapisanem pridevniku? Vprašalno poved napiši na črto.         /1 

__________________ 

 
10. Vprašaj se po obkroženih delih povedi. Vprašalne povedi napiši na črto.   

                           

a) Učitelj je Matejev govorni nastop zelo pohvalil.                                        /2 

________________________________________________________________________ 

b) Informacije o izbirnih predmetih bodo znane  v petek.                                                   /2 
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________________________________________________________________________ 

 
11. Letnico iz navedbe virov izhodiščnega besedila zapiši z besedo.          /1 

________________________________________________________________________ 

 
12. Popravi pravopisne napake (velike začetnice, zapis besed in ločila).                    /4 

O.Š. Majde Vrhovnik obiskuje 270. učencev. – V Decembru v Slovenskih mestih potekajo 

številne prednovoletne prireditve.– Žiga, ali bi rad imel tako škatljo?  – Počitnice bom 

preživel pri babici v slovenski bistrici. – Jutri zagotovo nebo deževalo! 

  
13. V spodnji povedi obkroži glagola.              /1  

Dedek mi velikokrat pripoveduje o tem, kako so včasih trdo delali. 
 

 

14. Dopolni časopisno novico o nogometni tekmi med dekleti in fanti iz naselja Vejar.  

Trebnje, 19. aprila 2020 – Pomerili sta se ekipi 

________________________________________________________________ 

Tekma je bila _________________. Vsaka ekipa je imela svoje _____________. 

Zmagala je ekipa _____________ z rezultatom ________________. Sledila je 

podelitev ___________________. 

 

15. Ilustrirajte ekipo, ki je zmagala. 


