Četrtek, 16. 4. 2020
PREVERJANJE ZNANJA – 7. RAZRED

Preberi besedilo.
Eskimi (beseda pomeni »jedci surovega mesa«) so se zaradi lova in
iskanja hrane večkrat selili – iz Azije so se preselili v Sibirijo, na Aljasko, v
Kanado in na Grenlandijo. Poleti so živeli v hišah iz zemlje in kamnov,
pozimi pa v iglujih, to je hišah iz ledenih plošč.
Večinoma so se prehranjevali z mesom tjulnjev in kitov ter s
polenovkami. Pozimi so na kopnem lovili polarne medvede, lisice in zajce,
poleti pa severne jelene in gosi.
Oblačili so se v hlače in v podložene jopiče s kapuco, nosili so še rokavice
in nogavice, obuti pa so bili v škornje. Oblačila so bila po navadi iz krzna
mrožev, tjulnjev, severnih medvedov in severnih lisic. Pozimi so nosili
dvojna oblačila. Oči so si zavarovali z zaščitnimi očali iz lesa in kosti.
Živeli so v skupnostih iz več družin. Družino so sestavljali mož, žena in
neporočeni otroci ter poročeni sinovi s svojimi ženami in otroki. Mož in
žena sta si bila enakopravna. Mož je bil zaposlen z iskanjem hrane, z vožnjo
s kajaki in sanmi s pasjo vprego ter z gradnjo bivališč. Žena pa je varovala
otroke, kuhala za družino, izdelovala obleke in včasih pomagala možu pri
njegovih opravilih. Člani družine in skupnosti so si pomagali v boju za
preživetje; živeli so v miru in sožitju z drugimi. Otroke so zelo redko
kaznovali; telesne kazni in oštevanja niso poznali.
Danes živijo Eskimi v mestih in manjših krajih. Nosijo sodobne obleke,
živijo v modernih hišah, hrano kupujejo v trgovinah, namesto s kajaki se
vozijo z motornimi čolni, namesto s sanmi s pasjo vprego pa z avtomobili za
vožnjo po snegu in ledu.

1. Obkroži pravilni odgovor.
Besedilo je
A opis države.
B opis življenja osebe.
C opis življenja določene skupine ljudi.
D pripovedovalno besedilo.
2. Besedilo opisuje način življenja Eskimov predvsem v preteklosti.
Utemelji to trditev.
__________________________________________________________

3. Za vsak odstavek v besedilu napiši ključno besedo ali besedno zvezo.

ODSTAVEK

KLJUČNA BESEDA

1.

2.
3.
4.
5.

4. Obkroži črko pred nepravilnimi odgovori.
A
B
C
Č
D
E
F

Eskimi se niso nikoli selili.
Značilno eskimsko oblačilo je bil podložen jopič s kapuco.
Eskimi so živeli v skupnosti iz več družin.
Večinoma so se prehranjevali s sadjem in zelenjavo.
Možje so varovali otroke in izdelovali obleke, žene so hodile na lov.
Telesnih kazni in oštevanja otrok niso poznali.
Eskimi še danes živijo na enak način kot nekdaj.

5. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko in določi sklon.
Eskimi so se prehranjevali s (tjulnjevo meso) ____________________.
Obleke so imeli iz (tjulnjevo, mroževo, medvedje in lisičje krzno)
_________________________________________________________.
Oči so imeli zavarovane z (lesena zaščitna očala) __________________
_____________________________________________________.

6. Vstavi ustrezni svojilni, kazalni ali vprašalni zaimek. Na desno črto napiši
vrsto zaimka.
Eskimi imajo rumenorjavo polt, _____________ lasje pa so črni. __________
_______________ so eskimske hiše?

___________

V _______________ hišah jaz ne bi stanoval.

___________

Knjiga o Eskimih je _____________ najljubša knjiga.

___________

Iz _______________ je bila eskimska obleka?

___________

_____________ je Eskimom šival obleke?

___________

7. Iz zveze povedi prepiši svojilni zaimek, nato pa določi še besedo, na
katero se nanaša.

POVEDI
Ženske so kuhale in skrbele za otroke. Njihovo
opravilo je bilo tudi šivanje oblek.
Mož je skrbel za hrano; včasih je pri njegovih
opravilih sodelovala tudi žena.
Večinoma so se prehranjevali s tjulnji, njihovo
kožo pa so uporabljali za obleko.

SVOJILNI ZAIMEK

BESEDA

8. Vprašaj se po podčrtanih besedah in jih poimenuj.
Eskimi so poleti živeli v kamnitih hišah.
__________

___________

___________

___________

Če je sonce močno pripekalo, so nosili zaščitna očala.
_________

__________

_________

_________

9. Prečrtaj napačno besedo v povedih in na črto napiši pravilno.
Eskima, kateri je bil dovolj oblečen, na lovu ni zeblo.

_____________

Kar človek sam ne prisluži, ne zna ceniti.

_____________

Neznani Eskimki sta vstopile na avtobus.

_____________

Polenovko peči na 200 stopinj Celzija.

_____________

10. Preberi naslednje besedilo in podčrtaj glagole.
Namočeno polenovko opereš, vržeš v posodo in skuhaš v slani vodi in jo
potem očistiš kože in koščic. Na olju razpustiš sesekljano čebulo, jo potem
poprašiš z moko in ji dodaš ribje meso, sesekljan česen in zelen peteršilj,
takoj nato pa še paradižnikovo mezgo in papriko ter vse skupaj zaliješ z ribjo
juho.

11. Iz naslednje povedi izpiši samostalnike in jim določi spol, število in
sklon.
Na olju razpustiš čebulo, ki jo posuješ z moko in ji dodaš ribje meso.

samostalnik

spol

število

sklon

12. Glagole iz 10. naloge prepiši tako, da jih postaviš v velelnik.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________

13. V povedih podčrtaj glagole. Prepiši jih v preglednico in jim določi
osebo, število, časovno in naklonsko obliko.
Mož je iskal hrano, žena je varovala otroke. Člani družine bi si pomagali v
boju za preživetje. Danes Eskimi živijo v modernih hišah, hrano pa kupujejo v
trgovinah. Kaj bodo počeli jutri?

GLAGOL

OSEBA

ŠTEVILO

ČAS

NAKLON

