
Pozdravljen, 7. b! 

Pred nami sta le še dve uri pouka slovenščine na daljavo, v četrtek pa se končno vidimo v šoli!  

Danes zato ne bomo začenjali z obravnavo nove snovi, ampak boste rešili preverjanje, s katerim 

boste ponovili letošnjo celoletno snov. 

Rešujete ga lahko v zvezek za vaje ali pa ga natisnete ter rešite in ga v četrtek prinesete s seboj v 

šolo, da ga skupaj pregledamo! 

 

1. Preberi besedilo. 

 

   Mnogim ljudem, ki so rojeni v nebesnem znamenju rib, je zelo blizu vse, kar je 

malce skrivnostno. Na vrtu marsikaterega doma skrivnosti in vraže ovijajo črni 

bezeg. Čeprav je po rasti nizek, je zelo trdovraten. Ne samo da so ta grm ljudje že 

zelo zgodaj poznali, ampak so ga v kameni in bronasti dobi tudi že uporabljali. 

Rasel je povsod tam, kjer so živeli ljudje. Ker ribe predstavljajo vse staro, njihov 

vladar Neptun vlada tudi temu grmu. 

    Ljudje so od nekdaj verovali, da v votlem deblu bezga živi duh. Pogosto so hodili 

h grmu, da bi prosili za zdravje in srečo. Ker so bili vraževerni, so se tja najraje 

odpravili, ko se je zmračilo. Vsak moški se je pred bezgom odkril in vsaka ženska se 

mu je globoko priklonila. Bezeg so častili, zato nihče ni smel poseči po njem s 

slabimi nameni. Če bi si drznil rastlino porezati, bi ga doletele mnoge nevšečnosti. 

   Bezeg je tudi zdravilen, zato so ga natančno popisovali že v srednjeveških 

herbarijih. To si ta grm zasluži, saj še danes z njim zdravimo mnoge nevšečnosti. V 

zdravilstvu se uporabljajo cvetovi in plodovi. Ko zbolimo za gripo ali prehladom, si 

lahko pomagamo z bezgovim sirupom. Olajša nam težave ob bolezni, torej ima 

zdravilni učinek. 

   Črni bezeg je evropska rastlina, vendar podobna vrsta raste tudi v Severni 

Ameriki.  

 

2. Odgovori na vprašanja.                                                             

Kaj ovija črni bezeg? ____________________________________________________ 

Kljub čemu je trdovraten? ________________________________________________ 

Kateri vladar vlada tudi temu grmu? ________________________________________ 

Kdaj si lahko pomagamo z bezgovim sirupom? _______________________________ 

 

3. Preberi poved. Nato poišči samostalnik in mu določi oblikoslovne lastnosti.                                                                                 

Pogosto so hodili h grmu. 

 samostalnik spol število sklon 

 

 

   

 

 



4. Iz iste povedi izpiši osebno glagolsko obliko in ji določi oblikoslovne lastnosti. 

glagol oseba število čas spol naklon 

 

 

     

                                                                       

5. Preberi poved.                                                                                  

To si ta grm zasluži, saj še danes z njim zdravimo marsikatero nevšečnost. 

Katera trditev o podčrtanih glagolih je pravilna in katera ne? Če je trditev pravilna, 

obkroži DA, če ni pravilna, obkroži NE. 

Glagola sta v isti osebi.                                       DA                       NE                              

Glagola sta v istem številu.                                  DA                       NE 

Glagola sta v različnih časovnih oblikah.             DA                       NE  

Glagola sta v povednem naklonu.                        DA                       NE 

 

6. Vstavi ustrezni zaimek in ga poimenuj.                                          

Olajša _______ težave ob boleznih.  ______________ 

_______ raste? _____________    

 

7. Preberi poved Nato izpiši besedno zvezo, na katero se nanaša podčrtani zaimek.                                                                              

Vsak moški se je pred črnim bezgom odkril in vsaka ženska se mu je globoko poklonila. 

______________________________________ 

 

8. V povedi podčrtaj predloge.                                                              

Ljudje so od nekdaj verovali, da v votlem deblu bezga živi duh. 

 

9. Določi stavčne člene. 

 

Njihov vladar Neptun vlada temu grmu.                                              

 

Vsaka ženska se mu je globoko priklonila.                                         

 

Toliko za danes. Pozdrav, Barbara V. 


