
Branje z razumevanjem: Besedilo najprej glasno dvakrat preberi, nato reši naloge  

 ali na listu spodaj (odgovore napišeš v zvezek) 

 ali jih rešuješ na spletu – klikni na povezavo. 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Macji_dom/Macji_dom.htm  

Kristina Brenk: MAČJI DOM 

 

 

Na našem dvorišču je dolgo sameval majhen črn avto. Meni se zdijo vsi avtomobili podobni, zato 

tudi ne vem, kakšne znamke je bil ta na dvorišču. Ni imel več tablice s številko in tudi vsa štiri 

kolesa so mu sneli. 

Ko sem nekoč šla mimo, so šolarčki stali ob avtu in stiskali svoje glavice k umazanim oknom. Na 

zadnjem sedežu je bila velika kartonska škatla. 

»Poglejte, mačice imamo,« so mi rekle šolarke. Odprli so avtomobilska vrata in 

v kartonski škatli sem videla tri drobcene sive mačice. Prerivale so se med mehkimi cunjami. Mačji 

dom, sem pomislila. 

»Kje pa je mačja mama?« sem jih vprašala. 

Mama mačka se je počasi sprehajala po travniku. Bila je še mlada in zelo brezskrbna. 

Anka, Maja, Blanka pa Nacek in Andrej so ji varovali mačji dom. Živalcam so prinašali mleko v 

plitvih pokrovcih in še kaj, kar radi ližejo mačji mladiči. 

Zvečer, ko so šli šolarčki domov spat, je mama mačka prišla k svojim otrokom. 

Varovala jih je celo noč do svetlega jutra. 

Nekega jutra pa avtomobila ni bilo več na dvorišču. 

 

SLOVAR: 

pokrovci – pokrovčki 

cunje – oblačila 

 

(Prirejeno po: Pozdravljene, besede: berilo za prvi razred osnovne šole, DZS, Ljubljana 2001. 

Vir: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Macji_dom/Macji_dom.htm) 
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1. Kdo je avtor besedila? 

 

2. Napiši naslov besedila. 

 

 

3. O kom ali o čem govori besedilo? 

a. O kmečkem dvorišču. 

b. O novem avtomobilu. 

c. O šolarjih. 

d. O šopku mačic. 

e. O mačjih mladičkih. 

 

4. Kako so se imenovali otroci? 

a. Anka, Maja, Blanka, Nacek in Andrej 

b. Anka, Maja, Blanka Jakec in Andrej 

c. Anja, Maja, Blanka Nacek in Andrej 

d. Anka, Maša, Blanka Nacek in Andrej 

 

 

5. Ali so spodnje trditve pravilne? 

a. V kartonasti škatli so bile štiri mačice.  DA  NE 

b. Mačice so se prerivale v senu.   DA NE 

c. Otroci so mačicam prinašali mleko.  DA NE 

 

 

6.Kakšen je bil avto na dvorišču?  

        Izberi tri odgovore. 

a. Avto je bil bele barve. 

b. Avto je imel tri kolesa. 

c. Avto je bil majhen. 

d. Avto je bil brez tablic. 

e. Avto je imel umazana okna. 

 

7. Katere znamke je bil avtomobil? 

a. Škoda. 

b. Citroen. 

c. Ni znano. 

d. Ford. 

 

 

8. Kako je mama mačka skrbela za svoje mladiče? 

a. Učila jih je loviti miši. 

b. Z njimi se je sprehajala po travniku. 

c. Ves dan se je z njimi igrala. 

d. Ponoči jih je varovala. 

 

9. Kakšni so bili otroci? 

a. Prepirljivi. 

b. Nagajivi. 

c. Žalostni. 

d. Skrbni. 

e. Radovedni. 

 

10. Kdo v besedilu je postavil vprašanje:« Kje pa je mačja mama?« 

 

 

11. Mama mačka je bila: 

a. Mlada in skrbna. 

b. Stara in skrbna. 

c. Mlada in brezskrbna. 

d. Stara in brezskrbna. 

 

12. Otroci so muckam prinašali mleko: 

a. V plitvih pokovcih. 

b. V polnih lončkih. 

c. V nizkih posodicah. 

d. V plitvih posodicah 

 

13. Kaj so otroci opazili neko jutro? 

a. Avtomobil je izginil z dvorišča. 

b. Mačice so zbežale v gozd. 

c. Mačji mladiči so se zatekli v sosednji hlev. 

d. Mama je svoje mladičke odpeljala s starim avtomobilom na odpad. 


