OSNOVNA ŠOLA POLJE

DOMAČE BRANJE

MATILDA

Ime in priimek:______________________________
Razred:______
Domače branje moram vrniti do:________________
Datum oddaje:______________
Število točk:____/68 →____ %
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 bralec!
Glavna junakinja knjige, ki je pred teboj, je Matilda. Deklica ima številne nenavadne sposobnosti, pa tudi nenavadne starše,
zaradi katerih se zgodba zapleta in razpleta na prav poseben način.
Pozorno preberi vprašanja in v celih povedih odgovori nanje. Če se le da, zapolni vse črte. Pazi na lepopis.
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AVTOR: ______________________________________
PREVAJALEC: __________________________________
ILUSTRATOR: __________________________________
ZALOŽBA: _____________________________________
KRAJ IN LETO IZDAJE: ________________________________
ZBIRKA: ________________________________

Matilda je
prijazna in
pametna. Z
veseljem bi jo
priključili naši
skupini in postali
bi Radovednih
šest!

1. Napiši kratek avtorjev življenjepis. Navedi nekaj njegovih najbolj znanih del.
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2. Matilda je nenavadno dekle s posebnimi sposobnostmi. Prepusti se domišljiji in napiši vsaj tri nenavadne, izredne sposobnosti,
ki bi si jih želel imeti. Pojasni, kako, kdaj in zakaj bi jih uporabil.
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3. Pisatelj v prvem poglavju razdeli starše v dve skupini glede na to, kakšna je njihova ljubezen do otrok. Opiši obe skupini.
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4. Če bi lahko izbiral lastnosti svojih staršev, kakšna bi bila? Opiši idealne starše, kot si jih ti predstavljaš.
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Mama:

Oče:

5. Predstavljaj si, da si odrasel in starš petošolca. Opiši idealnega otroka tvoje starosti.
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6. Kakšne so vrednote posameznih članov družine Pelin?
Visoko ceni …
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Ne mara …

oče
mati
Miha
Matilda
7. V enem od poglavij so natančno opisana vsakdanja oblačila ravnateljice Volovškar. Postani modni oblikovalec in nariši, kako si
predstavljaš njena službena oblačila, večerno obleko in kopalke. Oblikuj ji tudi pričesko za vsako priložnost.
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Jaz ne
uporabljam
kopalk. Niti
večerne obleke.
V službo pa tudi
ne hodim.
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8. Katera od Matildinih nagajivosti ti je bila najbolj všeč? Obnovi jo.
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9. Otroci so v prvem razredu prišli v roke dvema popolnoma različnima osebama: učiteljici Medici in ravnateljici Volovškarici.
Kakšen odnos sta izkazovali do Matilde in ostalih učencev? Primerjaj ju.

Odnos učiteljice Medice do Matilde in učencev
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Odnos ravnateljice Volovškar do Matilde in učencev
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10. Opiši učiteljico oz. učitelja, ki bi bil povsem po tvojem okusu.

Bravo!
Prišel si do
konca. Zdaj
pa se vrni
se na
začetek in
popravi
napake.
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