POGLED NA SVET SKOZI DREVESNE KROŠNJE (Pripoved o svojih doživetjih)
1. naloga
Trije podatki od: star je 13 let/je osnovnošolec/najstnik, visok je več kot 160 centimetrov, ima
mlajšo sestro Kajo/je starejši od sestre Kaje (8 let), obvlada računalnik(, saj je znal poiskati
podatke o parku na spletnih straneh), živi z očetom, mamo in sestro, rad je dunajski zrezek
in pomfrit, prvič je v adrenalinskem parku, na počitnicah se malo dolgočasi.
2. naloga
A O svojem ponovnem obisku v pustolovskem parku na Bledu.
B O nevarnostih, ki pretijo na obiskovalce v pustolovskem parku.
C O plezanju celotne družine med drevesnimi krošnjami parka.
Č O doživetju svoje družine v pustolovskem parku na Bledu.
3. naloga
Po smislu, npr.:
Tim je v pustolovskem parku opravljal naloge na drevesnih krošnjah in od tam je imel lep
pogled na vse okoli sebe./Večina atrakcij je visoko na drevju, zato od tam gledaš na svet
skozi drevesne krošnje.
4. naloga:
a)
4 Timova izbira rdeče poti
8 občudovanje naravnih lepot
1 mamina ideja o obisku pustolovskega parka
7 okrepčilo v Brunarici
5 sestrina odločitev za lažjo pot
2 prihod na urejeno parkirišče in hoja na vrh
6 mamino neprestano fotografiranje
3 učenje nameščanja in odpenjanja sponke
b)
od najmanj pomembnega do najpomembnejša.
Dogodki so razporejeni
po naključnem vrstnem redu.
po časovnem zaporedju, tako kot so se zgodili.
od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
5. naloga
Po smislu, npr.:
Tim in Kaja sta se odločila za težjo pot, ker bi denar/2 evra raje porabila za sladoled./ker bi si
za denar, ki bi ga porabila za vožnjo s sedežnico, lahko kupila po eno kepico sladoleda./ker
sta zračunala, da denar, s katerim bi plačala vožnjo s sedežnico, lahko porabita za sladoled.
6. naloga
a) plavanje
b) Oče je na koncu besedila povedal, da gredo naslednji teden na plavanje./Oče je družini
odločno rekel, da bodo šli naslednji teden na plavanje.
7. naloga

Bogatajevi niso šli v park nepripravljeni, saj je Tim že doma poiskal na spletni strani podatke
o pustolovskem parku (in se poučil, kaj ga v parku čaka)./saj je Tim že doma na spletni strani
poiskal nekaj informacij o tem, kaj lahko pričakujejo v pustolovskem parku.
8. naloga
Prvi razlog
Ker še ni bila stara 13 let in višja od 160
centimetrov./Ker še ni bila dovolj stara in
velika./Bila je premlada in prenizka.

Drugi razlog
Ker je bila rumena pot edina pot, po kateri
je lahko šla brez spremstva staršev./Ker je
bila rdeča pot zanjo prezahtevna.

9. naloga
Tim je predstavil samo dogajanje v pustolovskem parku./tudi svoje misli, občutke oz.
razpoloženje.
Po smislu, npr.:
Pojasnilo (npr. 2 podatka od): Ker je Tim napisal, da mu je šlo kar na smeh, ko je pomislil, da
bi očeta videl med krošnjami./da sprehod ni bil sprehod, ampak strma pot, s katero so imeli
kar nekaj težav./da je bil malo potolažen, ko je videl, da jima bo inštruktor razložil tudi
praktični del./da ga je malo stiskalo v prsih./da ga je mama občasno spravljala v zadrego./da
je bil najbolj navdušen nad Blejskim jezerom.
10. naloga
A Ko mu je oče povedal, da z mamo ne bosta sodelovala pri plezanju.
B Ko je mama njegove in sestrine podvige ves čas fotografirala.
C Ko jim je mama zaupala, da zamisel o pustolovskem parku ni njena.
Č Ko se je učil z inštruktorjem vpenjati in odpenjati sponko.
11. naloga
5
2
4
3

sedežnica
inštruktor
sponka
atrakcija

1 viseča, zaprta naprava za prevoz ljudi
2 kdor poučuje izven šole
3 kar privlači, vzbuja pozornost
4 manjša priprava za spenjanje
5 žičnica s sedeži, ki so nameščeni v enakomernih razmikih
6 kdor koga kam vodi

12. naloga
a)
 Kdo bo
 skupaj
Kje bopreživel
družina dan?
preživela dan?
 Kako bodo
odšli
v park?
 Kako bodo
preživeli dan v
 Koliko časa
se bodo vozili
do
pustolovskem
parku?
pustolovskega parka?
 Kdaj bodo odšli v enega od
 Kaj se bo zgodilo?
pustolovskih parkov?
b) To je uvod.
c) Jedro.
5 (odstavkov)

č) A Svoje mnenje o preživetem dnevu na Bledu.
B Zaključek dneva na Brunarici na Straži.
C Svoj strah pred ponovnim plezanjem in spustom.
Č Vtise celotne družine o preživetem dnevu.
13. naloga
Tim je pripovedoval o dogodku v pustolovskem parku, ki se je že zgodil./ki se bo šele zgodil.
Dogodek v pustolovskem parku si je Tim izmislil./je resničen.
Dogodek je doživel Tim skupaj s svojo družino./s svojim prijateljem.

