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Pripomočki: UL 

Namen učenja: 

 Branje z razumevanjem 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš znal/a: 

 Prebrati kratko besedilo in odgovoriti na vprašanja za razumevanje besedila. 
Potek dela:  

 

Lan, danes bom kot padalka pristala pri tebi v sobi in bova naloge naredila preko 

videokonference. Veselim se, da se spet vidiva.  

 
Glasno mi boš prebral spodnje besedilo. Pri branju boš pozoren na ločila in razločno 

izgovorjavo. Po branju boš besedilo ustno obnovil s svojimi besedami in ustno odgovoril na 

vprašanja. 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Prosim, sporoči mi po e pošti, če so navodila razumljiva. Imaš težave z razumevanjem vsebine? Kje ti 
lahko pomagam? 
Hvala in lep pozdrav, 
učiteljica Mojca 



                                          
 

DSP, 6. 5. 2020 ( branje z razumevanjem) 

 

Josip Vandot                                     Kekec in Bedanec 

 

Bedanec je ujel Kekca in ga privezal na pograd. Kekec ni mogel zaspati, vse telo ga 

je bolelo in šumelo mu je v glavi. A ni obupal. Tudi vi ne boste spali, stric Bedanec, si 

je rekel. Bo že Kekec poskrbel za to. Obrnil se je, da se je z glavo skoraj dotikal stene, 

prislonil dlani k ustom in pričel oponašati sovo. »Uhu-tevjem-tevjem-uhu!« Kočo je 

napolnil krik. Bedanec je padel s pograda, strmel je k vratom in se tresel po vsem 

telesu. »Spet je tu sova,« je zastokal. »Danes me straši že drugič. Jo slišiš, Kekec? 

Vsaj oglasi se, Kekec, da me ne bo tako strah!« Kekec je pomolčal in spet zaskovikal. 

Bedanec je planil od pograda h Kekcu in ga stresel za ramo. »Vstani, Kekec! Reši me 

sove, pa te jutri ne bom več privezal k drevesu! Le okoli pasu, da mi ne pobegneš. Pa 

jesti ti bom prinesel pa piti, samo reši me!« Kekec se je zasmejal v pest. Še enkrat je 

tiho zaskovikal, potem pa je s pestjo potolkel po steni. »Ššš!« je zasikal. »Sova, proč! 

Bedanec ne more spati.« Kočo je spet napolnila tišina in Bedanec se je vrnil na 

pograd.  

 

(Prirejeno po: Moje branje – svet in sanje, Berilo za 3. razred devetletne osnovne šole, 

Izolit, Domžale 2005.)  

 

SLOVAR: pograd – preprosto, nadstropno ležišče strmeti – gledati nepremično 

skovikati – oglašati se z glasom sove 

 

 

 

 

 

 

Na spodnja vprašanja boš odgovoril ustno. 



                                          
1.a) Kdo je avtor besedila?  

Ime in priimek avtorja napiši na črto. 

____________________________________  

b) Na črto napiši naslov besedila. ____________________________________ 

 

2. O čem govori besedilo? Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI. Če je trditev 

nepravilna, obkroži NE DRŽI.  

a) Kekec ni mogel zaspati. DRŽI NE DRŽI  

b) Bedanec se je tresel po vsem telesu. DRŽI NE DRŽI  

c) Bedanec je planil iz hiše. DRŽI NE DRŽI  

d) Kekec je potolkel po mizi. DRŽI NE DRŽI 

 

 

3. S katerimi glasovi je Kekec oponašal sovo? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom.  

A Uhu-tevjem-tevjem-uhu.                                 B Uhu-tevjem-uhu-tevjem.  

C Uhu-uhu-tevjem-tevjem.                                 D Uhu-uhu-uhu-uhu. 

 

4. Dopolni poved glede na prebrano besedilo. Pomagaj si s spodaj naštetimi 

besedami: pest, tišina, svetloba, šumelo, obraz, vrelo.  

a) Kekcu je ______________________________ v glavi.  

b) Kekec se je zasmejal v ______________________________.  

c) Kočo je spet napolnila ______________________________.  

 

5. Kateri značajski lastnosti sta imela Bedanec in Kekec? Dopolni poved glede na 

prebrano besedilo. Pomagaj si s spodaj naštetimi besedami: zvit, prestrašen, 

pozabljiv, gostoljuben, srečen.  

a) Bedanec je bil ________________________________.  

b) Kekec je bil ________________________________.  

 



                                          
6. Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne? Če je trditev 

pravilna, obkroži DRŽI. Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.  

a) Kekec je pregnal pravo sovo. DRŽI NE DRŽI  

b) Kekec je na koncu pomiril Bedanca. DRŽI NE DRŽI  

c) Kekec pri Bedancu ni bil nikoli lačen. DRŽI NE DRŽI  

d) V kočo je priletela sova. DRŽI NE DRŽI  

 

7. Kaj pomeni, da prostor napolni tišina? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

 

A V prostoru je zabava.                             B V prostoru vsi utihnejo.  

C V prostoru je vse čisto.                           D V prostoru teče voda.  


