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Ime in Priimek :       

 

Datum :     

 

BESEDOSLOVJE 

 

Preberi besedilo. 

 

Priprava ajdovih žgancev: 

V slan krop stresemo presejano moko in lonec pokrijemo. Ko dobro prevre, naredimo s 

kuhalnico v sredino luknjo. Žganci naj počasi vro 10 min. Nato večino vode odlijemo v skledo 

in moko dobro zmešamo s kuhalnico, po žlicah prilivamo žgančevko, da napravimo suhe ali 

vsaj ne premokre žgance. Laže jih mešamo in so bolj voljni, če prilijemo nekaj čiste, vroče 

maščobe. Lonec pokrijemo in postavimo v vročo vodo, da se žganci ne ohladijo. Najbolje pa 

je, da jih takoj nadrobimo ali narežemo v skledo in zabelimo z vročimi ocvirki ali oljem. 

Žgance ponudimo k obari (brez ocvirkov), k zelju, z vročim mlekom itd. 

 

1. Iz besedila izpiši podpomenki za posodo. 

 

____________________      ____________________ 

 

 

2. Kaj v besedilu pomenita besedi/glagola nadrobiti in zabeliti? Pred vsako besedo 

napiši ustrezno številko. 

 

___  nadrobiti 1  z drobljenjem priti do  

       določene količine  

       česa 

   2  zajeti vse podrobnosti 

___  zabeliti 3  reči, povedati veliko 

       živahnega, lahkotnega 

   4  povedati komu kaj 

       ostrega, duhovitega 

   5  dodati jedi maščobo 

 

3. Izpiši iz besedila besedo/samostalnik (ž. sp.), ki spada v isto besedno družino kot 

beseda žganci. 
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