CIK Trebnje
Ime in priimek: ________________________
Predmet: slovenščina
Razred: 7. razred
Datum: 19. 5. 2020
Pripravila: Zlata Kastelic, prof.
Preberite besedilo in rešite naloge.
1 Kodrasti bišoni so majhni družni in spremljevalni psi. Visoki so do 30 cm in težki okoli 6
kg. Imajo skladno telo z visoko nošeno glavo in nizko nastavljenim repom, zvitim nad hrbet.
Na glavi imajo izrazite temne oči in precej kratek gobček z okroglim črnim smrčkom.
Njihova glava je ploska, a je zaradi dlake videti okrogla.
2 Telo in glavo pokriva dlaka, ki je čisto bela, dolga, tanka, svedrasto skodrana, zelo rahla in
gosta. Ker dlaka ne izpada in nenehno raste, se pogosto vozla. Zato jo je treba vsak dan
skrtačiti in prečesati, dvakrat na mesec pa tudi postriči. Ker kodrasti bišoni ne puščajo
dlake, so primerni tudi za ljudi, ki so sicer alergični na dlako.
3 Zaradi kratkega gobčka imajo pogosto težave z zobmi, npr. vnetje dlesni, zobni kamen.
Zato je treba njihove zobe redno čistiti. Nagnjeni so tudi k solzenju oči.
4 Slabo prenašajo vročino, na snegu pa uživajo. Kljub temu niso primerni za bivanje na
prostem, temveč morajo živeti v stanovanju.
5 So zelo zabavni in pametni, hkrati pa tudi trmasti, zato je pri njihovi vzgoji potrebna
odločnost. Nenehno se gibljejo, radi se igrajo z otroki in drugimi psi, se lovijo in izvajajo
vragolije, da z njimi pritegnejo pozornost. Pustijo se razvajati, tudi tujcem, čeprav so do
njih sprva nezaupljivi. Ker lastniku radi ustrežejo, so zelo učljivi. Ker so tudi hitri, so
primerni za razna športna pasja tekmovanja, npr. za agiliti.
6 Dozorijo malo kasneje kot psi drugih pasem, dočakajo pa od 14 do 18 let starosti.
___________________________________________________________________________

1. Kaj je izhodiščno besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Reklama za nakup majhnih družnih psov.
B Opis ene od pasem psov.
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/1

C Obvestilo o športnem pasjem tekmovanju.
Č Navodilo za nego psov z dolgo dlako.

2. Čemu je avtorica napisala besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
/1
A Da bi bralce spodbudila k nakupu psa.

B Da bi bralce seznanila z nego psa.

C Da bi bralce seznanila z določeno pasmo psov.

Č Da bi bralci spoznali agiliti.

3. Kaj je o kodrastih bišonih predstavljeno v navedenih odstavkih iz izhodiščnega besedila?
Na črtico pred vsakim odstavkom napiši ustrezno črko iz desnega stolpca.
/1
____ 1. odstavek
A navade te pasme psov.
B način prehranjevanja.

____ 5. odstavek

C njihovo bivališče.
Č njihova zunanjost.
D njihov značaj.

4. Besedam poišči protipomenke v 5. odstavku izhodiščnega besedila. Vsako napiši na
ustrezno črto, npr. črn – bel.

dolgočasni _____________ počasni ________________ popustljivost _________________
5. a) S katerimi besedami so poimenovane njihove značajske (karakter) lastnosti? Obkroži
ustrezne besede.
/1

majhni

nezaupljivi

težki

zabavni

učljivi

dolgodlaki

b) Kaj so navedene besede? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. Pomagaj si z
vprašalnico KAKŠNI? /1
A Samostalniki.

B Glagoli.

C Pridevniki.
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6. Preberi naslednjo poved.
Zaradi kratkega gobčka imajo pogosto težave z zobmi.
Katera od spodnjih povedi ima enak pomen? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
/1
A Ker imajo pogosto težave z zobmi, imajo kratek gobček.
B Pogosto imajo težave z zobmi, zato imajo kratek gobček.
C Ker imajo kratek gobček, imajo pogosto težave z zobmi.

7. V prvo vrstico tabele vpiši imena sklonov (izpisani naj bodo s celo besedo), v drugi pa
sklanjaj samostalnik MESTO v ednini.
/4
Imenovalnik

R…

D…

T…

M…

O…

8. Iz četrtega odstavka izpiši samostalnike.
/2
Primer:
vročino,_____________________________________________________________________
____

9. Stopnjuj pridevnik KRATEK.
/2,5
ime stopnje

osnovnik

pridevnik

kratek

primernik

Določi vrsto pridevnika: KAKŠEN?______________________

10. Popravi zapis začetnice, kjer je to potrebno.
/4

3

presežnik

Besedilo o kodrastem bišonu je izšlo v Ljubljanskem časopisu delo in dom, in sicer tik pred
Božičem. napisala ga je Petra lozej, ki jo prijatelji kličejo kar lizi. Podatke je izvedel pri pasjem
poznavalcu marjanu iz novega mesta.
11. V premi govor ustrezno vstavi ločila ter popravi veliko začetnico.
/3
petra je povedala: želela sem zapisati nekaj o kodrastih bišonih ker mi je
pasma zelo všeč
Zgornjo poved spremeni v odvisni govor. Novo poved zapiši.
/2
Petra mi je povedala,
da_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
12. Opiši svojega ali sosedovega psa. Opis naj vsebuje poimenovanje pasme, barvo, dlako,
velikost, težo ...
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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