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Ime in Priimek :       
 

Datum :     

 

FRANCE PREŠEREN: TURJAŠKA ROZAMUNDA (1) 

 

1. IZ PESMI TURJAŠKA ROZAMUNDA IZPIŠI BESEDE IN BESEDNE ZVEZE, KI SE 

NANAŠAJO NA POROKO. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

2. SO TRDITVE V SKLADU Z BESEDILOM? ČE NISO, JIH POPRAVI. 

 

a) Turjaška gospoda se je zbrala v viteški dvorani. 

b) Rozamunda je imela tri snubce. 

c) Izbrala je Ostrovrharja. 

d) Ostrovrhar na bi dobil Rozamundo za ženo čez tri tedne. 

e) Med gosti na dvoru je bil tudi trubadur, viteški pevec. 

f) Rozamundina mati je želela slišati, ali je kje dekle, ki je lepše od Rozamunde. 

g) Lepša bi lahko bila le sestra turškega paše v Carigradu. 

h) Rozamunda postane jezna in ljubosumna. 

i) Ostrovrharju ukaže, naj gre v Bosno in s svojo vojsko reši zasužnjene kristjane. 

j) Bašetovo sestro naj ugrabi. 

k) Rozamunda se je želela prepričati, če je Ostrovrhar res junaški. 

l) Če se iz Bosne ne bo vrnil, se ne bo poročila in bo odšla v samostan. 

m) Ostrovrhar je rešil vojake in ugrabil bašetovo sestro. 

n) Ostrovrhar se je v Lejlo zaljubil, saj je bila lepša od Rozamunde. 

o) Lejla je postala kristjanka, da se je lahko poročila z Ostrovrharjem. 

p) Rozamunda je šla v ljubljanski samostan. 

 

3. IZ BESEDILA IZPIŠI BESEDE IN BESEDNE ZVEZE, S KATERIMI PESNIK 

OZNAČI ROZAMUNDO, LEJLO IN OSTROVRHARJA. 

 

Rozamunda: _______________________________________________________ 

 

Lejla: ____________________________________________________________ 

 
*********************************************************************************************** 

VSEH 100 UČNIH LISTOV IZ PREDMETA SLOVENŠČINA  za 8. RAZRED, SKUPAJ Z ODGOVORI, 

VAM JE NA VOLJO V NAŠI TRGOVINI. ZA NAROČILO OBIŠČITE http://trgovina.otroci.org  

*********************************************************************************************** 

www.otroci.org 
------------------------------------------------------ 

Otrokom in staršem prijazna 

stran na internetu 

www.otroci.org 
------------------------------------------------------ 

Otrokom in staršem prijazna 

stran na internetu 

http://trgovina.otroci.org/

