
Ljudska: Kralj Matjaž (Naslov napiši v mapo/zvezek.) 

 
V berilu poišči ljudsko zgodovinsko pripovedko Kralj Matjaž (v zadnji izdaji berila je na strani 146) 
in jo preberi.  
Preberi tudi, kar piše v razdelkih Pripoved je tudi tvoja in Male učenosti. 
 
1. Poveži besede oz. besedne zveze z njihovimi sopomenkami oz. razlagami tako, da na 
vsako črtico napišeš ustrezno številko.  
 
zlat (samostalnik) _____ 1 vrečki podobna priprava za nošenje denarja, kovancev 
rajati _____   2 slovenskega (našega) rodu 
naše gore list _____  3 njiva, na kateri raste repa 
prestol _____   4 plesati 
zavidati _____  5 zlatnik 
repišče _____   6 čutiti veliko nezadovoljstvo, da ima nekdo drug nekaj, kar si sam želiš 

mošnja _____   7 sedež kot znamenje vladarske oblasti 
 
2. Razloži s svojimi besedami. 
a) iz onega kraja, kjer sonce zahaja  
b) je prišlo toliko sovražnikov nad Matjaža kot gosenic na repišče 
 
3. V mapo/zvezek prepiši vprašanja iz berila (razdelek Pripoved je tudi tvoja) in odgovori 
nanje. 
a) Kakšen je bil kralj Matjaž? 
b) Kako so naši predniki živeli v času njegovega vladanja? 
c) Zakaj so mu drugi kralji zavidali? 
č) Kako se je izteklo njegovo kraljevanje? 
d) Kje je našel zatočišče pred sovražniki.  
e) Na kaj čaka kralj Matjaž? 
f) Pripovedka ima dva dela. S katerim odstavkom se začne drugi del? Kaj nam sporoča pripovedka 
v drugem delu (kot nekakšnem dodatku)? 
 
4. Iz drugega odstavka pripovedke (Bil je kralj Matjaž slovenski kralj …) izpiši en svojilni in 
en osebni zaimek. Vsakemu določi osebo, število in sklon ter pripiši, na koga/kaj se 
nanašata. V mapo/zvezek nariši preglednico in jo izpolni.  
 

Zaimek  
(pripiši vrsto) 

Oseba Število Sklon Na koga/kaj se nanaša 

     

     

 
5. Iz tretjega odstavka pripovedke (Ker pa je bil kralj …) izpiši oziralne zaimke. Namig: V 
odstavku so trije oziralni zaimki.  
 
6. Iz četrtega odstavka pripovedke (Izvoljenim se …) izpiši kazalni zaimek.  
 
7. Iz tretjega odstavka pripovedke (Ker pa je bil kralj …) izpiši vse predloge in 
samostalnike/zaimke, ki stojijo za njimi. Z vprašalnicami za samostalnike se vprašaj po 
samostalnikih/zaimkih in jim določi sklon. V mapo/zvezek nariši preglednico in jo izpolni.  
Namig: V odstavku je 10 predlogov.  
Prvi primer je že rešen za zgled.  
 

Predlog + samostalnik/zaimek Vprašalnica za sklon Sklon samostalnika/zaimka 

1. iz (onega) kraja Iz koga/česa? ALI Iz česa? rodilnik 

   

 


