OSNOVNA ŠOLA POLJE

DOMAČE BRANJE

EVA IN KOZEL

Ime in priimek:______________________________
Razred:______
Domače branje moram vrniti do:________________
Datum oddaje:______________
Število točk:____/70 →____ %
Ocena:_____
Kriterij ocenjevanja: odl (5): 90 – 100 %; pd (4): 75 – 89 %; db (3): 60 – 74 %, zd (2): 45 – 59 %; nzd (1): 0 – 44 %

Vse slike iz domačega branja so prosto dosegljive na spletu. Avtor besedila si ne lasti nikakršnih avtorskih pravic do njih.
Besedilo je namenjeno izključno v izobraževalne namene.

Pripravil: Mladen Kopasić

Pozdravljen mladi bralec!
Naloge si oglej že pred branjem knjige. Po branju se loti reševanja. Pomagaj si s knjigo.
Pozorno preberi vprašanja in odgovori nanje v celih povedih. Če se le da, zapolni vse črte.
Pazi na lepopis.
AVTORICA: ___________________________________________
ILUSTRATOR: __________________________________________
ZALOŽBA: _____________________________________________

Eva je dekle
naših let. Ima
nenavadnega
prijatelja.
Imaš tudi ti
kakšnega?

/5

KRAJ IN LETO IZDAJE: ____________________________________
ZBIRKA: _______________________________________________
1. Napiši kratek avtoričin življenjepis. Navedi nekaj njenih del.

/4

2. Navedi kraj dogajanja. Po čem si ga določil?

/2

3. Določi čas dogajanja. Navedi nekaj dejstev, zaradi katerih tako sklepaš.

4. Ob neki priložnosti Eva pravi, da mami kozla niti pogledala ne bi, če bi vedela, da ji ga je podaril oče. Zakaj tako meni?

5. Včasih dobiš darilo, ki ti ni všeč. Kako reagiraš?

6. Kako bi reagiral, če bi na tvoj rojstni dan prišel sošolec brez darila?

/3

/2

/3

/3

2

7. Tako kot Eva napiši kratek spis z naslovom Naš razred.

/9

Naš razred

/2

8. Torek je za Evo poseben dan. Zakaj?

9. Pri igranju na toboganu je Eva padla v lužo. Kako je reagiral oče (pobarvaj pravilni odgovor).

Zelo jo je okregal.

Pohvalil jo je.

/1

Sama je morala
oprati umazane
hlače.

Nič ji ni rekel.

Prepovedal ji je
igranje igric na
računalniku.

Za tacanje po lužah bi
najraje imel
gumijaste škornje pa
mi jih ne kupijo.
Verjetno ne najdejo
prave številke.
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10. Z enim od sošolcev se Eva ni razumela. S katerim? ______________________________________________________
/4
Trikrat mu jo je zagodla. Obkroži predmete, s katerimi si je pri tem pomagala.

Za vsak predmet napiši, kako ga je uporabila.

/3

11. Opiši dogodek, ki se konča s prizorom na sliki spodaj. Ali sta Eva in sošolec ravnala prav? Utemelji svoje mnenje.

/5

12. Na puščice napiši ustrezne pojme. Sliko pobarvaj. Kratko odgovori na vprašanji.

/5

Ob katerem prazniku se je Eva takole oblekla? ______________________
Kdaj je bil letos ta praznik (poglej na koledar)? ______________________
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13. Kako bi mama kaznovala Evo, če bi izvedela, da ni imela naloge? Kako bi ti kaznoval svojega otroka, če bi bil starš?

14. Kaj Eva na sliki vleče? ________________________________________________________________

/4

/5

Kje se je to dogajalo? ____________________________________________________________________
Sliko v zgornjem delu dopolni.
Kaj si je Eva zaželela? Misliš, da se ji je želja uresničila? Pojasni svoje mnenje.

15. Napiši spis z naslovom Moj namišljeni prijatelj.

/10

Vrni se na
začetek in
natančno preglej.
Popravi napake.

5

