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SLOVENŠČiNA

IZPIT ZA 3. LETNIK

R~dovljica,10.6.2014
Učenec/-ka:

-----------

Št. doseženih točk:

--

Ocena: --

Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naloge. Pri rešitvah si pomagaj tudi z
zemljevidom.
.

KETTEJEVA POT
Društvo Kettejeva pot je leta 2006 ob 130. obletnici pesnikovega rojstva odprlo 9
km dolgo pešpot, tako je za obiskovalce nastal natančen opis Kettejeve poti.
Današnja

Ilirska

Bistrica

je

sestavljena

iz dveh

starih

naselij,

Trnovega, del katerega je Kettejeva ulica. Ko se odpravimo

Bistrice

in

po njej, opazimo

rojstno hišo Kettejeve matere in hišo, kjer je živel njegov stric Janez Valenčič.
- Pot čez Zareški most nas po dobri uri hoje mimo naselja Rečica pripelje do
slemenske vasice Zarečje na vzhodnem robu Brkinov. Nato se pot vije po 4 km
dolgi ozki dolini z redkimi domačijami

vse do Novakove domačije z mlinom.

Čeprav je mlin star, še vedno melje žito.

V hiši si lahko ogledamo črno kuhinjo

in krušno peč. Če si želimo ogledati najstarejše

naselje na Bistriškem vasico

Smrje, moramo prečkati Brejščakov potok. Ko smo sredi vasi, zagledamo cerkev
sv. Janeza Krstnika iz 17. stol. z znamenitim zvonikom iz leta 1806. Čez pol ure
hoje čez polje se nam odpre pogled na Prem: na eni vzpetini stoji župnijska
cerkev

sv.

Helene,

na drugi

umetnostnozgodovinskih

in

pa grad

etnoloških

Prem. Vas je
značilnosti

zaradi

zavarovana

arhitekturnih,
kot

kulturni

spomenik. V cerkvi sv. Helene so freske slikarja Toneta Kralja, ki je leta 1921
poslikal stranski niši v ladji z motivi Marijinega oznanjenja, sv. Cirila in Metoda
ter_drugimi motivi.
V nekdanji ljudski šoli, kjer se je Kette rodil kot tretji odpetih
in materi

Ani, je

urejena

Kettejeva

spominska

spremstvu vodnika.
Spletni vir:
Prirejeno besedilo: www.kam.si/taqi/pespot

otrok očetu Filipu

soba, ki si jo

ogledamo

v

I

i

PREIZKUS ZNANJA - RAZCLEMBA IN TVORBA NEUMETNOSTNEGA
BESEDILA (KETTEJEVA

POT)

1. Kratko odgovori na vprašanji.

a). Ob kateri priložnosti/dogodku

je nastalo besedilo

Kettejeva poti

b) Kje je bilo besedilo objavljeno?

2. Komu je besedilo namenjeno?

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

A Bralcem, ki želijo izvedeti več o Kettejevem življenju.
B

Bralcem šolskega glasila.

C Popotnikom, ki iščejo najkrajšo pot do cilja.

Č Bralcem PIL-a PLUS.
D Popotnikom, ki bodo šli peš po opisani poti.

IT]

3. Dele besedila uredi tako, kot si sledijo v besedilu Kettejeva

pot. Označi

jih s številkami od 1 do 6.

__

Ogled črne kuhinje in krušne peči.

__

Zaključek poti v Kettejevi spominski sobi v ljudski šoli.

__

Pot čez Zareški most do vasice Zarečje.

__

Pogled na Prem.

__

Domačija, kjer je bila rojena Ana Valenčič, pesnikova mati.
V cerkvi sv. Helene freske slikarja Toneta Kralja.

4. Aji so naslednje trditve o izhodiščnem besedilu pravilne ali ne? Če je
trditev pravilna, obkroži DA, če trditev ni pravilna, obkroži NE.

Besedilo je zasebno.

DA

NE

Na zemljevidu je označena v besedilu predstavljena pot.

DA

NE

Besedilo je pripoved o dogodku.

DA

NE

Besedilo je neumetnostno.

DA

NE

V besedilu so opisana lastna doživetja pisca.

DA

NE

,.r"

r '

A Dopolni povedi s podatki iz besedila, tako da boš odgovorilI

-a na

vprašanja pod črtami.

a)

,opazimo

"

(Kdaj?)
rojstno hišo Kettejeve matere.
b) Pot čez Zreški most nas

pripelje
(Po kolikern času?)

(Kam?)
c) Znameniti zvonik iz leta 1806 je
(Kje?)
č) Freske je slikar Tone Kralj posfikal

_
(Kdaj?)

B S katerim

stavčnim členom si odgovoril na vsa vprašanja?

Odgovor

napiši na črto.

6. Ali je

'besedilo,

ki· si ga prebral/-a,

subjektivno

ali

objektivno?

Podčrtaj ustrezno možnost. Utemelji svoj odgovor z dvema podatkoma iz
besedila.

Izhodiščno besedilo je su bje ktiv no Zo bje kti v no .
Utemeljitev:

_

7. Kateri kraj med Novakovo domačijo in Premom je

oznacen

na

zemljevidu?
a) Napiši ga na črto.

b} Po čem je znamenit? Navedi dve njegovi znamenitosti.

8. V

izhodiščnem

besedilu

in

na

zemljevidu

poišči

2

večbesedni

zemljepisni lastni imeni.
a) Napiši ju na črti.

~IZ

""?". izpisanega

večbesednega lastnega imena tvori pridevnik .. Napiši

ga na crto.
Pridevnik:

_

9. Na zemljevidu poišči tri (3) označene vzpetine.

a) Napiši jih na črte.

b) Dopolni povedi.
Najvišja vzpeti na je

; visoka je

Najnižja pa

10.

; visoka je

1. Čeprav je mlin star, še vedno melje žito.
V cerkvi Sv. Helene so freske slikarja Toneta Krelje, ki je

leta 1921 poslikal stranski niši v ladji z motivi Ma-rijinega
oznanjenja, sv. Cirila in Metoda ter drugimi motivi.
3.

Društvo Kettejeva

pot je leta 2006 ob 130. obletnici

pesnikovega rojstva odprlo 9 km dolgo pešpot, tako je za
obiskovalce nastal natančen opis Kettejeve poti.
4.

metrov.

Ugotovi, ali so naslednje povedi priredno ali podredno zložene.

Odgovor zapiši na črto ob povedi.

2.

metrov.

Današnja Ilirska

Bistrica je sestavljena

iz dveh starih

naselij, Bistrice in Trnoveqa, del katerega je Kettejeva ulica.

11. Preberi povedi.

Ko smo sredi vasi, zagledamo cerkev sv. Janeza Krstnika iz 17. stol. z
znamenitim zvonikom iz leta 1806.
Če si želimo - ogledati

najstarejše

naselje

na Bistriškem

vasico

Smrje,

moramo prečkati Brejščakov potok.

a) Vprašaj se po odvisnem stavku. Vprašalnico skupaj spovedkom

napiši na

črtci.
1. poved:
2. poved:

~----------------_

12. Preberi povedo

Društvo Kettejeva pot je leta 2006 ob 130. obletnici pesnikovega rojstva odprlo 9
km dolgo pešpot, tako je za obiskovalce nastal natančen opis Kettejeve poti.

Kaj izraža drugi del povedi? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Vzrok.

B

Posledico.

C

Izbiro.

Č

Nasprotje.

m

-1

$
t-tpreberi

povedo

Vas je zaradi arhitekturnih,

umetnostnozaodovinskih

in etnoloških značilnostI

'1

;!
I

"li

zavarovana kot kulturni spomenik.

.j

:1l-

ii1:
b) Podčrtani stavčni člen pretvori v ustrezni odvisnik. Novo poved na piši
na črto.

14. Preberi povedo
V nekdanji ljudski šoli, kjer se je Kette rodil kot tretji od petih otrok očetu Filipu
in materi Ani, je

urejena

Kettejeva

spominska

soba, ki si jo 'oaledamo v

spremstvu vodnika.

a) Koliko stavkov je v navedeni povedi? Odgovor napiši na črto.

b) Vprašaj se po podčrtanem odvisniku. Vprašanje napiši na črto.

c) Kateri odvisnik v navedeni povedi je podčrtan? Odgovor napiši na črto.

•

.]

18. Predstavijaj

si, da si Tina/Luka

Novak.

Hodiš v 9. razred

OSNOVNE

ŠOLE ANTONA UKMARJA KOPER, POT V GAJ 1, 6000 KOPER. Vaš razred
pripravlja
vodnika

enodnevni
po Kettejevi

izlet po Kettejevi
spominski

poti.

sobi gospoda

Pred izletom
Ivana

želite

Simčiča

zapnoslti

(Občina

Ilirska Bistrica, Pokrajinski muzej Koper - Enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica) za njen ogled.
povedih.

Piši s pisanimi

črkami.

Napiši mu ustrezno

besedilo

v največ

6
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AVTOR

DELO

Lit. obdobje

I

I

I Zeleni Jurij
I Proti zidavi
A: T. Linhart

cerkva

I

I
I

I
romantika

V zemljiški knjigi
1.

I

Cankar

I Z vlakom
ekspresionizem
P. Voranc
Boj na požiralniku

I književnost
I

I

T. Pavček

I
I

I
Nekoga moraš imeti rad

I

v 2. sv. vojni
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