
SLJ  5. 1. 2021  2. KNJIGA ZA DOMAČE BRANJE 

 

Danes bomo začeli z branjem 2. knjige za domače branje. Napisal jo je 

avtor Leopold Suhodolčan (oče vam verjetno bolj poznanega pisatelja 

Primoža Suhodolčana, ki je napisal knjigo Košarkar naj bo) 

 

Leopold Suhodolčan ni bil le uveljavljen in priljubljen pisatelj, po njegovih 

delih še danes z veseljem posegajo otroci, mladi in odrasli bralci, priznan 

je tudi po tem, da sta s profesorjem Stankom Kotnikom zasnovala 

spodbujanje branje, imenovano Bralna značka. 

 

Pred vami se bodo zgrnile črtice, ki vsaka zase in vse skupaj osvetljujejo 

življenje mladega Poldeta (Leopolda Suhodolčana), ki je zemljepisno 

prehodil kraje naše lepe domovine – od rojstnega kraja Žiri v Poljanski 

dolini preko Plač pri Svečini do rojstnega kraja številnih del – Prevalj. 

Zgodba se največkrat na hitro konča – kot da se utrne spomin, ki ne 

potrebuje dodatnega pojasnjevanja. 

 

Za vse tiste, ki knjige ne morete dobiti v knjižnici, vam je na voljo v 

spodnji povezavi. Lahko si jo tudi shranite na prenosne naprave, da jo 

berete brez internetne povezave. 

https://drive.google.com/file/d/1Jg-UvjDEHITQYPS9vZFpfKUrkTKcSQn7/view 

 

Ko knjigo prebereš, v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja ter 
reši naloge. Vprašanj ni potrebno prepisovati. List natisni in prilepi v 
zvezek. Navodila oz. začetek imaš predstavljen na naslednji strani. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Jg-UvjDEHITQYPS9vZFpfKUrkTKcSQn7/view


2. knjiga za domače branje 

 

Leopold Suhodolčan 

 

MORNAR NA KOLESU 

 

1. Zapiši ime pisatelja in naslov knjige.  

2. Poišči nekaj podatkov o pisatelju: Kdaj in kje se je rodil, kdaj in kje je 

umrl, naštej vsaj še dva naslova njegovih del (knjig) za otroke in 

mladino.   

3. Kdo je ilustriral knjigo?  

4. Napiši v eni povedi,o čem govori knjiga.   

5. Odgovori na vprašanja:  

 Kako je Leopold rešil problem z obuvanjem škornjev?  

 Nekega dne se je Leopold odločil, da naredi zaboj. Ali mu je uspelo? Pojasni.   

 Kako sta s starim atom označila čebele roparice?  

 Kako se je zaključil prvi šolski dan?  

 Učiteljica je pričakovala gospoda, ki je prodajal drva. Ali je res prišel?  

 Kdo je bil mornar na kolesu? Kako se je končala vožnja s kolesom?  

 Kje je bil ata, ko je k njemu prišel višji finančni inšpektor?  

 Ali se je Leopold rad učil pesmi, ki jih je pisal stražnik Muželj?  

 Katera naprava je singerica?  

 Leopold in njegovi bratje so želeli imeti daljše lase. S katero zvijačo so skušali 

prelisičiti očeta, da jih ne bi več strigel do golega?  

 Kako so otroci določili, kdo bo prvi obiral češnje?  



 Kdaj so vpregli Nera?  

 Kdo je bil Jurij Polenta?  

 Zakaj se je ustavila Leopoldova prva ura?  

 Kdo sta bila Lis in Budl?   

 Kaj so počeli šolarji med vožnjo skozi predor?  

 Kje je potekala šola plavanja?  

 Kaj sta hotela vzeti fanta, ki sta napadla Leopolda?  

 Kako se je končala cirkuška predstava?   

6. Kdo je glavna oseba? Opiši jo, kot si jo spoznal preko knjige.   

7. Ali ti je bila knjiga všeč? Pojasni, zakaj.  

 

 

Knjigo preberi in reši naloge, najkasneje do 28. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor učne priprave se fotografij in posnetkov na kakršenkoli način ne lasti. Gradivo je namenjeno izključno v izobraževalne namene. 


