
SREDA, 13. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

BRANJE Z RAZUMEVANJEM 

V prilogi te čaka besedilo Beli mucek – branje z razumevanjem.  

Preberi besedilo in reši naloge.  

Odgovore zapisuj v zvezek. 

Odgovore zapisuj s pisanimi črkami, v celih povedih (ne prepisuj povedi iz besedila) 

in piši čitljivo (od črte do črte, pazi na pravilen zapis pisanih črk, po modrem okvirčku 

ne pišemo).  

Zapis v zvezek:  

(V zvezek zapiši samo odgovore.) 

BELI MUCEK 

1) O čem govori besedilo? 

2) Kako je ime deklici? 

3) Koga je deklica našla v gozdu? 

4) Kakšno ime je deklica dala muci? 

5) Kam je deklica odnesla muco? 

6) Kako je Marušina mami odreagirala na muco?  

7) Kaj sta mami in Maruša naredili naslednje jutro? 

8) Kaj je Maruša na poti domov zagledala na drevesu? 

9) Kako je bilo muci v resnici ime?  

10)  S čim je lastnik nagradil Marušo? 

11)  Kdo vse nastopa v zgodbi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indira Dizdarević: Beli mucek  
 
Nekega dne se je Maruša zelo dolgočasila. Ni vedela, kaj bi počela, zato je sklenila, 

da bo poklicala svoje prijatelje in jih povprašala, ali bi se skupaj igrali. 

Preden se je odpravila od doma, ji je mama naročila: »Domov se vrni, še preden se 

stemni.« Maruša je pokimala in z veseljem stekla do gozda, kjer je nameravala 

počakati svojo prijateljico.  

Ko je prišla do gozda, je zaslišala mijavkanje. Sledila je glasu in pred seboj zagledala 

malo puhasto muco. Vzela jo je v naročje ter jo nežno pobožala.  

Ker je bila muca Maruši zelo všeč, je sklenila, da bo muco Luci, tako jo je namreč 

poimenovala, vzela domov.  

Ko se je Maruša skupaj z muco vrnila domov, je bila mama nekoliko presenečena, 

vendar je Maruši dovolila, da lahko muca ostane to noč pri njej, za naslednji dan pa 

sta se dogovorili, kljub Marušini žalosti in nasprotovanju, da ji bosta poiskali drugo 

domovanje.  

Maruša in mama sta Luci skopali, jo nahranili ter ji priskrbeli polno košaro blazin, da 

se bo lahko dobro naspala.  

Naslednjega jutra sta Maruša in mama odpeljali Luci k veterinarju, da preveri njeno 

zdravstveno stanje. Ker je bila muca zdrava, se je mama odločila, da ji poišče dom, 

nad čemer pa Maruša ni bila navdušena. Glasno je vpila: »Ne dam je, moja je!«  

Na poti domov je Maruša na deblu velikega drevesa zagledala oglas, na katerem je 

pisalo: »Izgubila se je majhna bela puhasta mucka z imenom Ona. Najditelja 

prosimo, da nas pokliče«.  

S solzami v očeh je oglas pokazala mami, ki je ob vrnitvi domov poklicala lastnika ter 

mu sporočila, da imajo njegovo muco.  

Lastnik muce je bil zaradi dobre novice neizmerno vesel, zato je Marušo nagradil z 

obiskom mačje razstave, kar je deklici ponovno priklicalo nasmeh na obraz. 

 


