
Preverjanje znanja 7. razred 

 

Kako so včasih živeli furmani 

 

Gospod Miha Rijavec se spominja, da so se s furmanstvom ukvarjali že njegovi stari 

starši. V to delo pa ga je pri 14. letih vpeljal njegov oče. 

 

Furmani so vozili les iz gozda, kjer so ga drvarji nasekali, do ceste, kjer so ga naložili na 

tovornjake. Takšna »fura« je navadno trajala dva dni. Zjutraj je bilo treba zelo zgodaj 

vstati, včasih že ob treh ponoči. Konje so napojili in nahranili s koruzo, ovsom in 

senom. Potem so zapregli voz in s konji odšli na delo. S seboj so vzeli hrano in vodo za 

živali, zase pa suho malico. Ker so od doma odšli v mraku, so si svetili z »fagli«. To je 

bil kos bukovega lesa, na cepljen in dobro posušen. Kasneje pa so začeli uporabljati 

petrolejke. Te so služile tudi za označevanje vidnosti na cesti. Furman, ki petrolejke ni 

imel pri sebi, je moral plačati kazen. V začetku so bili vozovi zelo preprosti in so imeli 

lesene podvoze, ki so jih kasneje zamenjali železni. Navadno so imeli velike težave z 

zavorami, saj je bil tovor zelo težak. Voz je moral imeti na zadnjem delu tudi 

odsevnike. Manjša popravila je furman opravljal sam, za konjsko vprego je skrbel 

sedlar, za podkovanje konj pa kovači. 

 

Če so les spravljali daleč od doma, so spali v gozdarskih barakah v gozdu in hodili 

domov le ob koncu tedna. Nedelja je bil dan za počitek. V gozdarski bajti so si morali 

kuhati sami: polento, zabeljeno z ocvirki in svinjsko mastjo, testenine z golažem iz 

konzerve, jajca, pili pa so mleko.  

 

Ob slabem vremenu, obilici snega in če se je temperatura spustila pod 12 C, se ni 

podiralo dreves, zato furmani takrat niso imeli dela. Tudi v času košnje niso »furali«, 

saj so pripravljali hrano za konje in spravljali seno.  

 

Življenje in delo v tistih časih res ni bilo lahko, vendar gospod Miha še vedno rad obuja 

spomine na tiste dni.  

 

                                    (Gospod Miha) spomin seže do mrzlega ________________ 

(december), ko je pri spravljanju                       (drva) doživel neprijetno nesrečo. En 

hlod se je zataknil ob                  (korenina v mn.). Hotel ga je rešiti s _________ 

(cepin). V tistem trenutku je konj potegnil in hloda sta mu ukleščila nogo. Po 

petdesetih                 (meter) se je konj ustavil, njemu pa je le s težavo uspelo izvleči 

nogo. Na srečo se ni poškodoval do           (kri), zato je z zlomljeno nogo odšepal do 

ceste in se s                  (konj) sam odpeljal domov. 
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1. O čem govori besedilo?        1/__ 

2. Ali je trditev pravilna?         2/__ 

Furmani so vozili les v gozd.                                                                                     DA   NE 

V začetku vozovi niso bili preprosti, saj so imeli lesene podvoze.                              DA  NE                                   

Ob slabem vremenu, obilici snega in če se je temperatura spustila pod 10 C, se ni podiralo 

dreves.                                                                                                                       DA  NE 

Čeprav življenje včasih ni bilo rožnato, gospod Miha še vedno rad obuja spomine.   DA  NE 

 

3. Iz besedila izpiši poved, ki govori o tem, kaj so furmani počeli v času košnje. 1/__ 

4. V 1. odstavku podčrtaj samostalnike in jim določi spol.    4/__ 

5. Sklanjaj ime Miha po II. moški sklanjatvi.      2/__ 

6. Postavi besedo OČE v rod. ed. Kaj opaziš?     2/__ 

7. Postavi samostalnik PEČ v daj. mn. Kaj opaziš?     2/__ 

8. Postavi besedo VREME v or. ed. Kaj opaziš?     2/__ 

9. V zadnji povedi 3. odstavka poišči samostalnik, ki spada v II. žensko sklanjatev. 1/_ 

10.  Samostalniku jajca določi spol.         1/__ 

11.  Katera je pravilna oblika samostalnika GOLAŽ v dajalniku dvojine: golažoma, 

golažu, golažema, golažih.           1/__ 

12.  V 6. odstavku postavi samostalnike v oklepajih v pravilno obliko.      4/__ 

13.  Sklanjaj samostalnik KOVAČ v dvojini.          2/__ 

14.  Sklanjaj samostalnik GOSPA v množini in besede uporabi v smiselnih povedih.3/__ 

 

SAMOVREDNOTENJE – Iskreno odgovori na spodnja vprašanja o svojem znanju iz 

samostalnikov. 

Mislim, da znam učno snov o samostalnikih za oceno (obkroži):      5      4      3      2      1 

Kaj znam najbolje? 

Kaj mi povzroča največ težav? 

Kako še lahko nadoknadim primanjkljaj?  


