
KAJ  JE  KRAS? 
 

Med  naravne  pojave,  ki  si  jih  človek  v  starih  časih  ni  znal  razložiti,  je  

tudi  kras  spadal  v  pravljični  in  začarani  svet.  Njegove  jame,  nerazumljiva  

izginotja  rek  in  jezer,  bučni  izviri  in  nenadni  ponori,  pa  tudi  oblike  

kamnov,  so  dali  misliti,  da  so  v  globinah  velike  skrivnosti.  Še  dandanes  

veliko  ljudi  veruje,  da  so  jame  bivališča  škratov  in  polbogov;  spet  drugi  

verujejo,  da  je  Planinska  jama  vhod  v  podzemlje,  saj  je  že  na  začetku  

jame  dobro  vidna  podoba  hudiča,  ki  ga  varuje.  Pri  nas  se  je  že  

Valvazor  skušal  izmotati  iz  teh  poljudnih  vraž.  Sicer  tudi  v  Slavi  

Vojvodine  Kranjske  (1689)  zasledimo  na  primer  poosebljenje  Zemlje,  ki  

kaznuje  preponosno  vodo,  katera  hoče  biti  vedno  na  površini,  zato  jo  

pahne  za  nekaj  časa  v  svoj  trebuh.  A  Valvazor  ni  bil  pravljičar;  iz  

njegovega  dopisovanja  z  angleško  Royal  Society  se  da  razumeti,  da  je  

preučeval  kraške  pojave  in  skušal  zanje  dobiti  znanstvene  razlage. 

 

 
1.  Iz  besedila  izpiši  zaimke in  jih  poimenuj.
  
              
 

 

 

 

ZAIMEK VRSTA  ZAIMKA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.  Iz  zadnje  povedi  v  izhodiščnem besedilu  

prepiši  zaimka  in  njuno  NANAŠALNICO. 

 

 

 

 3.  V  peti  povedi  besedila  je napačna     

oblika  oziralnega  zaimka.  Napiši  pravilno  

obliko. 

 

_____________________________ 
 
 

4.  Podčrtaj  ustrezno  obliko  zaimka. 
 

Zemlja  je  pahnila  vodo  v  njen/svoj  trebuh. – 

Valvazor  je  s  svojim/njegovim  dopisovanjem  

hotel  dobiti  znanstvene  dokaze  o  krasu. – Iz  

njegovega/svojega  dopisovanja  se  razume,  da  

je  preučeval  kraške  pojave. 

 

ZAIMEK NANAŠALNICA 

  

  

 
 



5.  Postavi  v  pravilni  sklon. 
 

Ljudje  si  še  danes  ne  znajo  povsem  razložiti  (ta  naravni  pojav) 

…………………………………………… . – O  (kateri  naravni  pojav)  …………………. 

……………………………………………  govori  besedilo? – S  (kdo)  ……………..  si  

je  dopisoval  Valvazor? – O  (kaj)  ……………..  se  je  hotel  poučiti? – S  (kaj)  

…………….  se  ponaša  kraški  svet? – To  je  naravni  pojav,  (kateri)  ………………  

skrivnosti  nam  še  danes  niso  povsem  jasne. 

 

6.  Izogni  se  ponavljanju  iste  besedne  zveze. 
 
Iz  Valvazorjevega  dopisovanja  se  da  razumeti,  da  je  preučeval  kraške  pojave  

in  skušal  za  kraške  pojave  dobiti  znanstveno  razlago. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
7.  Vprašaj  se  po  podčrtanih  zaimkih. 
 
Valvazor  se  je  skušal  izmotati  iz  teh  poljudnih  vraž.  _________________ 

Iz  njegovega  dopisovanja  se  da  razumeti,  da  je  hotel  znanstvene  dokaze.  

________________ 

Zemlja  je  pahnila  vodo  v  svoj  trebuh.  ________________ 

Pahnila  jo  je  v  globino.  _________________ 

 
8.  Popravi  napake. 
 
O  čemu  govori  besedilo?  ………………………………………… 

S  kom  se  je  ukvarjal  Valvazor?  …………………………………… 

O  komu  se  je  Valvazor  hotel  poučiti?  ………………………………… 

V  čemu  je  skrivnost  kraškega  sveta?  ………………………………. 

Valvazor  je  raziskoval  podzemni  svet,  o  čimer  priča  njegovo  dopisovanje.  

…………………………….. 

Kras  je  svet,  o  kateremu  še  danes  ne  vemo  vsega.  ……………………………… 

Že  na  vhodu  je  vidna  podoba  hudiča,  kateri  varuje  podzemlje.  …………………. 

 

 

 Kako  ti  je  šlo? 


