
DOD slj , 22. 5. 2020 

Pozdravljeni, danes reši nekaj vaj za utrjevanje različnih jezikovnih poglavij 

1. Preberi besedilo. 

 Na vrtu marsikaterega doma skrivnosti in vraže ovijajo črni bezeg. Čeprav je po rasti nizek, je zelo 

trdovraten. Ne samo da so ta grm ljudje že zelo zgodaj poznali, ampak so ga v kameni in bronasti 

dobi tudi že uporabljali. Rasel je povsod tam, kjer so živeli ljudje. 

Ljudje so od nekdaj verovali, da v votlem deblu bezga živi duh. Pogosto so hodili h grmu, da bi 

prosili za zdravje in srečo. Ker so bili vraževerni, so se tja odpravili, ko se je mračilo.. Vsak moški 

se je pred bezgom odkril in vsaka ženska se mu je globoko priklonila. Bezeg so častili, zato nihče 

ni smel poseči po njem s slabimi nameni. Če bi si drznil rastlino porezati, bi ga doletele mnoge 

nevšečnosti. 

Bezeg je tudi zdravilen, zato so ga natančno popisovali že v srednjeveških herbarijih. To si ta grm 

zasluži, saj še danes z njim zdravimo marsikatero nevšečnost. V zdravilstvu se uporabljajo cvet in 

plodovi. Ko zbolimo za gripo ali prehladom, si lahko pomagamo z bezgovim sirupom. Olajša nam 

težave ob bolezni, torej ima zdravilni učinek. 

a) Kaj je predstavljeno v besedilu? Podčrtaj ustrezno dejstvo. 

- Zunanjost rastline in vsi sestavni deli. 

- Stara verovanja o rastlini. 

- Simbolni pomeni o rastlini. 

- Uporabnost rastline v prehrani. 

- Zdravilni učinki rastline.  

- Kako rastlino gojimo.  

- Kdaj cveti in kdaj ga je najbolje nabirati. 

 

b) Podčrtaj  ustrezno možnost. 

Besedilo je umetnostno/neumetnostno, subjektivno/objektivno, 

praktičnosporazumevalno/strokovno. 

 

2. Iz povedi izpiši zahtevani stavčni člen. 

a) Na vrtu marsikaterega doma skrivnosti in vraže ovijajo črni bezeg. 

Osebek: ______________________________________________ 

Prislovno določilo kraja: ____________________________________ 

b) Olajša nam težave ob bolezni. 

Predmet v daj.______________________________ 

Prislovno določilo časa: ____________________________________  

c) Vsaka ženska se mu je globoko priklonila. 

Predmet: _______________________ 

Prislovno določilo načina: _____________________________  

 

 

 

 



 

 

3. V povedi vstavi vejice. Obkroži glavni stavek. Nato se vprašaj po odvisniku in mu določi vrsto. 

Vrsto odvisnika napiši na črto. 

 

Čeprav je po rasti nizek  je zelo trdovraten.    ________________________  

Rasel je povsod tam  kjer so živeli ljudje.     ________________________  

Ljudje so od nekdaj verovali  da v votlem deblu bezga živi duh.  ________________________  

Pogosto so hodili h grmu  da bi prosili za zdravje in srečo.  ________________________  

Ko zbolimo za gripo ali prehladom  si lahko pomagamo z bezgovim sirupom. ____________________ 

Če bi si drznil rastlino porezati  bi ga doletele mnoge nevšečnosti. _______________________  

4. Podčrtani odvisnik spremeni v stavčni člen in poved prepiši. 

Ker so bezeg častili, nihče ni smel poseči po njem s slabimi nameni.  

_________________________________________________________________________________  

Pogosto so hodili h grmu, da bi prosili za zdravje in srečo. 

_________________________________________________________________________________  

5. Iz prvega odstavka besedila izpiši vse zaimke in jim določi vrsto. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

6.  Samostalnikoma in pridevniku določi lastnosti. 

Bezeg ima veliko zdravilnih učinkov. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

7. Glagoloma v povedi določi lastnosti.  

 

Ljudje so od nekdaj verovali, da v votlem deblu bezga živi duh. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Lep vikend 

 


