
I. OŠ Žalec                                                              Slovenščina 7. razred 

 1 

 

PREVERJANJE ZNANJA OB NUB – samostalniki 

 

Ime in priimek:                                                                       Število točk:         /52            

Razred:                                                                                   Dosežek: __________ 

 

Preberi besedilo. Nato počasi in natančno rešuj naloge. Piši s pisanimi črkami in 

čitljivo. Pazi tudi na jezikovno in slovnično pravilnost zapisa.  

 

________________________________________________________ 

 

2. Kaj ima Idrija? Obkroži pravilne odgovore.     /2 

 

a) Muzej.                                          d) Psihiatrično bolnišnico. 

b) Živilsko industrijo.                       e) Gradbeno podjetje. 

c) Gimnazijo.                                    f) Kmetijski obrat.                                                                                             

č) Čipkarsko šolo. 

 

3. Vsebino vsakega odstavka smo povzeli z nekaj ključnimi besedami. 

Manjkata ključni besedi za četrti in peti odstavek. Dodaj ju. 

     /2 

 

Lega, Zgradbe in industrija, Zgodovina,                                     in                                 . 

    

4. Zakaj zapirajo rudnik živega srebra? Odgovori v celi povedi.                         /2 

 

________________________________________________________________ 

 

5. Kako imenujemo takšno besedilo? Obkroži ustrezno trditev.      /2 
 

a) Opis kraja. 

b) Predstavitev kraja. 

c) Opis in predstavitev kraja. 

 

Napiši vsaj en razlog, zakaj misliš tako. ______________________________ 

1. Kje leži Idrija? Odgovori v celih povedih.      /2 
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6. Kaj pomenijo besede na levi? Razlago poišči med besedami na 

desni in na levi vpiši ustrezno številko. 

     /2 

 

       postopoma                          1.   hitro, naglo 

       kotlina                                2.   preudarno 

       geruš                                  3.   nižji svet med gorami, hribi 

                                                 4.   umetno žganje iz špirita in vode 

                                                 5.   luknja 

                                                 6.   polagoma, počasi 

                                                 7.   stara rudarska jed  

 

7. Iz prvega odstavka izpiši samostalnike, kot zahteva razpredelnica.      /3 

 

Moški spol Ženski spol Srednji spol 

   

   
 

8. Samostalnik postavi v dvojino, nato še v množino.      /3 

 

Samostalnik potica rudnik okno križišče 

Dvojina     

Množina     

 

9. Pod črto so napisani odgovori, ti pa na črto napiši ustrezne 

vprašalne povedi tako, da se vprašaš po samostalnikih.  

     /3 

 

 

____________________________________________     

Zaprli so rudnik. 

 

____________________________________________      

Mesto leži v globoki kotlini. 

 

____________________________________________     

Zgodovinsko je povezano s Spodnjo Idrijo. 
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10. Vstavi samostalnik v ustrezni obliki.      /5 

 

Moj brat Marko in njegov prijatelj Miha sta se z (motor)                odpeljala v Idrijo. 

Prijatelj Miha ima tam sorodnike. Tam sta ostala teden dni. Sprehodila sta se po 

(muzej)                         in strica povprašala po delu v (rudnik)                           . Stric 

je nekoč delal v rudniku in (fanta)                              je razlagal, kako so nekoč živeli 

rudarji.  Povedal je, kako so rudo vozili s (konji in vozi)                                             . 

Rudarji so se borili z različnimi (nevarnost)                                  . Ker so vdihavali 

nevarne hlape, je večina (rudarji)                               zbolela že po kratki delovni dobi. 

Stric je s (Stanko in Miha)                                           odšel v del rudnika. Nato jih je 

teta pogostila s (palačinke)                            in (kompot)                             . 

 

11. Vstavi samostalnik v ustrezni obliki.      /6 
 

Sklonil se je k (tla)                        . Na (očala)                               se stekla pogosto 

rosijo. Pred (dve, ura)                                     se je vrnil domov. Med počitnicami sem 

od prijateljic dobila veliko (pisma)                     . Ne loputaj z (vrata)                         . 

Pogovarjal se je z različnimi (človek)                    . Ljudje dihamo s (pljuča)                 . 

Vedno je bila obremenjena s kakšnimi (skrbi)                             . (Gospa) __________ 

sem predstavil Idrijo. V Idriji kurijo z (drva)                       . Z (oči) ___________ 

spremljam čipkarico pri delu. Čipk ne smemo rezati s (škarje)                                     . 

 

12. Samostalnik postavi v ustrezno obliko, na črto poleg pa napiši, v 

kateri sklon si ga postavil in v katero sklanjatev sodi. 

     /9 

 

Pod (klopi)                             se je znašel leksikon. 
 

Sklon:                            Sklanjatev:                             . 

 

V Idriji je v preteklosti delalo nekaj odličnih (zdravnik)                              . 
 

Sklon:                            Sklanjatev:                             . 

 

Po okolici sta se raje vozila s (kolo)                              . 
 

Sklon:                            Sklanjatev:                             . 
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13. So vse povedi pravilne? Popravi tiste, ki so napačne.      /4 
 

Najbolje se razumem z Jankotom.                                                               . 
 

Prišel je šele pred dve minuti.                                                                      . 
 

Z Andrejom Žibretom se dobro razumem.                                                   . 
 

Za tekmovanje so organizatorji pripravili več krogelj.                                . 

 

14. Iz spodnjega besedila v razpredelnico izpiši tri edninske in tri 

množinske samostalnike. 

     /3 

 

Če je v Idriji dovolj snega, priredijo tekmovanje s sanmi. Paziti morajo na 

skalovje, saj si tekmovalci lahko ob padcu hudo poškodujejo možgane. Njihova 

pljuča so polna svežega zraka. Na cilju so nagrajeni z jedačo in pijačo. 

 

Edninski samostalniki Množinski samostalniki 

  

  

  

 

15. Zamisli si, da si obiskal/a Idrijo. Pripoveduj, kaj si tam videl/a 

(trije podatki) in kaj te je prevzelo. Pomagaj si s priloženim 

besedilom. 

     /2 

___/2 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Uspelo ti je! 
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PREVERJANJE ZNANJA OB NUB - samostalniki 

 

Idrija 

 

 Idrija leži na nadmorski višini 325 m in ima 6171 prebivalcev. Vanjo nas 

popelje magistralna cesta Kalce–Idrija–Most na Soči–Tolmin. Mesto leži v 

globoki kotlini ob sotočju reke Idrijce in hudournika Nikove. Obkrožajo ga 

Kobalove planine, Gore, Tičnica in Kocjanovec. 

 V kraju so gimnazija, nekdanji rudniški grad, v katerem je danes Mestni 

muzej Idrija, in psihiatrična bolnišnica. Od industrije ima Idrija rudnik živega 

srebra (tega postopoma zapirajo), elektrotehniški, kovinski, konfekcijski in 

čipkarski obrat ter gradbeno in proizvodno podjetje. Jedro starega mesta sega 

od nekdanjega rudniškega gradu, do tam, kjer korito Nikove doseže Idrijco. 

Mesto je zgodovinsko in urbanistično povezano z manjšo Spodnjo Idrijo nekaj 

kilometrov nižje v dolini Idrijce. 

 Območje najstarejšega slovenskega rudarskega mesta je bilo do 16. 

stoletja redko poseljeno, pokrivali so ga gozdovi. Leta 1490 so odkrili živo 

srebro. Po pripovedovanju je neki kmet podstavil pod domači studenec škaf in 

vanj se je nateklo živo srebro. Rudnik je zdaj v obdobju zapiranja, saj se to 

tekočo kovino zaradi strupenosti nadomešča z drugimi materiali. Idrijčani pa za 

turiste in zanamce odujajo njegovo zgodovinsko vrednost. 

 Od starejših vzporednih dejavnosti je za Idrijo značilno čipkarstvo. To se 

je preneslo na širšo okolico po Idrijskem in Cerkljanskem hribovju. V Idriji sta 

posebna čipkarska šola in specializirana prodajalna čipk. Vsako leto zadnji 

teden v avgustu priredijo Čipkarski festival.  

 Za Idrijo je značilnih nekaj domačih jedi še iz časa starega rudarstva. Te 

jedi so žlikrofi, to je v testo ovit krompir z začimbami, zelševka (potica iz 

vrtnih zelišč), smukavec (osmukano sveže zelje) in stara rudarska alkoholna 

pijača geruš. 

     Prirejeno po knjigi Slovenija, turistični vodnik. 


