
7. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  
Dragi učenke in učenci, 
pred nami je peti, praznični teden. Za prihajajoče dni sem vam pripravila 
rešitve nalog iz 2. tedna (delovni zvezek).  
Ta teden se boste ukvarjali s književnostjo. Potrebovali boste zvezek in 
berilo. Vse zapise v zvezek vam bom barvno označila.  
 
● Vzemite zvezke, zapišite naslov Ljudska: Pegam in Lambergar in spodaj 

zapišite 5 lastnosti junaka prebrane pripovedke,  Martina Krpana. V berilu 

na str. 15 boste brali o dogodivščini še enega junaka, tokrat Krištofa 

Lambergarja. Preberite besedilo; besedilo preberite vsaj trikrat.  

● V berilu na str. 19 odgovorite na vprašanja Pesem je tudi tvoja. 

Vprašanja in odgovore, vključno z razpredelnico prepišite/prerišite v 

zvezek.  

● Martin Krpan je pripovedka, Pegam in Lambergar pa romanca. V zvezek 
zapišite značilnosti romance. 
 
ROMANCA je epsko-lirska pesem, ki opisuje junaške dogodke iz 
zgodovine, opeva ljubezen in boje plemstva (nastopajo višji sloji). Konec 
je pomirljiv (vsak dobi zasluženo).  
 
● Zagotovo ste opazili, da avtor Pegama in Lambergarja ni znan, gre za 

ljudsko romanco. Ponovimo, kar že veste o ljudskem slovstvu; značilnosti 

zapišite v zvezek, zraven pa pripišite konkretne primere iz Pegama in 

Lambergarja. 

 

Značilnosti ljudskih pesmi: 

 Preprost, narečno obarvan jezik. 

 Starinske besede. 

 Pogosti okrasni pridevki. 

 Pomanjševalnice. 

 Pretiravanja. 

 Stalna/ljudska števila. 

 Ponavljanja (besed, besednih zvez, stavkov, dogodkov). 
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● Spodaj imate rešitve nalog DZ (str. 7/1—16); to, kar ste delali v 3. 

tednu. Prosim, da pregledate, obkljukate in popravite, kar imate 

napačno. Če kje kaj ni jasno, mi pišite, ali označite in bomo razrešili, ko 

se ponovno vidimo v šoli.  

 
Prijetno delo in lepe praznike. 
       Vaša učiteljica Katarina 
 
 
 

OPIS DRŽAVE – REŠITVE (str. 7/1—16.) 

1. naloga: Avtor/-ica besedila je uporabila knjižni in spletni vir, saj ju je 

navedla spodaj. 

2. naloga: A, B, D. 

3. naloga: velika jezera, verska pripadnost. 

4. naloga: a) Ker je edina njena mejna država. 

                  b), c) / 

                  č) Rt Rocca in rt Vincenca. 

5. naloga: Ker predstavljata najzahodnejšo in najjugozahodnejšo 

točko Evrope. 

6. naloga: morski sadeži, ribe  

                  Vasco de Gama, Magellan, Henrik Pomorščak … 

7. naloga:  

Uradno ime države: Republika Portugalska 

Velikost: 92.000 km² 

Število prebivalcev: 10,5 milijonov 

Uradni jezik: portugalščina 

Glavno mesto: Lizbona 

Denarna enota: evro 

Najvišji vrh: Torre 

Nacionalni šport: nogomet 



8. naloga: splet 

9. naloga: X(najstarejša)34512X(ribja)7 

10. naloga: Po smislu. 

11. naloga: 2 marmor, 5 kolonija, 7 priseljenci, 1 tradicija, 3 poobedek. 

12. naloga: izrazito= izstopajoče; pretežno= večinoma; prevladujeta= 

večina, sta vodila; predvsem= najbolj. 

13. naloga: a) 1. odstavek: ureditev, št. prebivalcev, glavno mesto, 

površje. 3. odstavek: gospodarstvo, kmetijstvo, vinogradništvo. 

5. odstavek: turizem. 6. odstavek: hrana. 

b) / 

c) 1. odstavek: parlamentarna republika, JZ Evropa, Portugalska 

republika, 92000km², 10,5 milijonov, Iberski polotok, Azori, Madeira, 

Lizbona, portugalščina, EU, evro. 

2. odstavek: Tejo, celinsko, sredozemsko podnebje, Torre, Rt sv. 

Vincenca, Rt Rocca. 

3. odstavek: razvito gospodarstvo, kmetijstvo, vinogradništvo, 

izvoznica vina, sadjarstvo. 

5. odstavek: obmorska letovišča, deskarji na vodi, zanimiva mesta. 

6. odstavek: zdrava hrana, kmečka tradicija, morski sadeži in ribe, 

malo mesa. 

7. odstavek: pomembni Portugalci (Vasco de Gama, Henrik 

Pomorščak, Bartolomej Dias, Ferdinand Magellan, Figo, Ronaldo). 

14. naloga: B. 

15. naloga: DA – Pisec je zgolj nizal podatke; vsi so preverljivi. 

16. naloga: a) Glagoli: temelji, je, je, prevladuje, posegajo, so, je. 

b) V besedilu so glagoli v 3. osebi ednine in množine. Uporabljen je 

sedanjik. 

c) Ker gre za opis, ponavljajoče stanje (brezčasni sedanjik). 

 

 



 


