CIK Trebnje, OŠ
Slovenščina, 6. razred, učenje na daljavo, 12. 5. 2020
Ime in priimek, razred:
Datum:
Teme:






Umetnostno besedilo
Ljudska – po izvoru
Pripovedka – značilnosti
Pesniška sredstva
frazem

UMETNOSTNO BESEDILO
1.

Pozorno preberi besedilo, nato odgovori na vprašanja.

Ljudska pripovedka Sedem laži
Bila je žena, ki je imela tako lepo hčer, da ji v vsem kraju ni bilo para, pa so ji čuda v oglede hodili. Žena
pa je rekla: »Kdor hoče dobiti mojo hčer, mora tako dolgo z menoj govoriti, da bom rekla, to je laž.«
Neki gospod je imel tri hlapce. Najmlajšega med temi sta druga dva imela za norca. Nekoč so peljali tri
vozove gnoja mimo tiste žene.
Zjutraj je rekel starejši hlapec: »Danes bomo peljali gnoj mimo tiste žene. Danes bomo z njo govorili in
jo pripravili, da bo rekla: To je laž.«
Najmlajši reče: »Tudi jaz bom govoril z njo.«
Zdaj reče starejši hlapec: »Dobro jutro bog daj, mati! Kaj delate, mati?«
Žena reče: »Zelje plevem.«
Zdaj dalje ne ve, kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je laž.
Zatem pride srednji hlapec in reče. »Dobro jutro bog daj, mati! Kaj delate, mati?«
Žena mu reče: »Zelje plevem.«
Zdaj tudi on ne ve, kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je laž.
Zdaj pripelje najmlajši hlapec in reče: »Dobro jutro bog daj, mati! Kaj delate, mati?«
Žena mu reče: »Zelje plevem.«
On pa ji reče: »Mi smo ga že dolgo devet kadi narezali.«
Žena mu reče: »To je dobro.«
A hlapec reče: »Ni dobro, ker nam je vse splastelo (segnilo).«
Žena reče: »To je slabo.«
A hlapec reče: »Ni slabo; smo ga zvozili na njivo in je zraslo debelo hrastje.«
Žena reče: »To je dobro.«
A hlapec reče: »Ni dobro, hrastje je bilo vse votlo.«
Žena reče: »To je slabo.«
A hlapec reče: »Ni slabo, ker je bilo polno meda.«
Žena reče: »To je dobro.«
A hlapec reče: Ni dobro; prišel je medved pa je vsega pojedel.«
Žena reče: »To je slabo.«
A hlapec reče: »Ni slabo; smo dobili medveda, pa smo devet kadi meda iz njega iztisnili.«
A žena reče: »To je sakramenska laž.«
Tedaj ti je najmlajši hlapec dobil hčer, čeprav sta ga starejša dva imela za norca.

2. Koliko literarnih oseb nastopa v besedilu? _______________________

1/

3. Zakaj so se hlapci ustavili pri ženici?

1/

___________________________________________________________________________
4. Kaj pomeni »pa so ji čuda v oglede hodili«?

1/

___________________________________________________________________________
5. Zakaj najstarejši in srednji hlapec nista bila uspešna pri ženici? Odgovor napiši v eni
povedi.

2/

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Obkroži frazem, ki je po pomenu podoben povedi Najmlajšega med temi sta druga
dva imela za norca.

1/

a) Najmlajši sin je bil črna ovca.
b) Najmlajši sin se je rad napihoval.
c) Najmlajši sin bi se najraje skril v mišjo luknjo.

7. Kaj pomeni frazem »imeti za norca«?

1/

___________________________________________________________________________
8. V katero literarno zvrst spada besedilo in zakaj?

2/

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Iz besedila izpiši:

2/

a) stalni okrasni pridevek: __________________________________
b) ponavljanje: ___________________________________

10. Poustvarjanje: Spremeni konec zgodbe tako, da še ti dopišeš laž, ki so jo kdaj uporabil in so
ji ljudje verjeli oz. so te spregledali.

Pripravila: Zlata Kastelic

