
KAZALNI ZAIMKI – UTRJEVANJE SNOVI 

 

1. Preberi besedilo. 

KITAJEC ODKRIL AMERIKO PRED KOLUMBOM 
 
Svet je obšla novica, da naj bi bil prvi, ki je odkril Ameriko, Kitajec. Ta naj bi prehitel 
Kolumba za kar 70 let. Uradno so Evropejci prvič izvedeli za Ameriko leta 1492. Takrat 
se je Krištof Kolumb odpravil proti zahodu, da bi prišel do Indije, tam pa naletel na novo 
celino. Sicer pa naj bi ga prehiteli tudi Evropejci. Dele Severne Amerike so namreč po 
mnenju znanstvenikov odkrili že Vikingi. V Pekingu so predstavili star zemljevid iz leta 
1763, ki kaže, da je pomorščak Dženg He Ameriko odkril že 70 let pred Italijanom. 
Gre za kopijo Džengovega zemljevida iz leta 1418. Na tem zemljevidu so že vrisani vsi 
svetovni kontinenti, medtem ko Kolumb leta 1492 še vedel ni, da je dejansko odkril 
novo celino. "Zemljevid kaže, da je Dženg He odkril ves svet," je dejal lastnik tega 
zemljevida Liu Gang. "Tu so vrisane in na kratko opisane tako Amerika in Afrika kot 
tudi Evropa, le-ta sicer brez Velike Britanije. Natančno so prikazani tudi vsi svetovni 
oceani, glavni otoki in reke." Evropski raziskovalci Kolumb, da Gama in Magellan bi 
naj uporabljali kopije tega zemljevida, da bi prišli do Novega sveta. Kot je videti, 
obstajajo različne hipoteze, vendar številni znanstveniki takšnim domnevam ne 
verjamejo povsem, saj ugotavljajo, da so Ameriko že pred 10.000 leti prvič nastanili 
prazgodovinski narodi. Ti naj bi tjakaj prešli iz severovzhodne Azije, današnje Sibirije 
in Mongolije.  
 

2. Iz besedila izpiši kazalne zaimke in besedo, na katero se nanašajo. Piši v 

zvezek. 

KAZALNI ZAIMEK NANAŠALNICA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



3. Sklanjaj kazalni zaimek ta in dane samostalnike v ednini. Preglednico prepiši 

v zvezek in jo dopolni. 

 MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

imenovalnik ta fant   

rodilnik tega fanta   

dajalnik  tej sošolki  

tožilnik    

mestnik   na tem potovanju 

orodnik    

 

4. Oblikuj povedi z nasprotnim pomenom. Piši v zvezek. 

 

To se moramo naučiti.  

______________________________________________________________ 

 

Na tej cesti moramo omejiti hitrost. 

______________________________________________________________ 

 

Tisti film sem si že ogledala. 

______________________________________________________________ 

 

Za rojstni dan mu lahko podariš to računalniško igro. 

______________________________________________________________ 

 

Takšna hiša stane ogromno denarja. 

______________________________________________________________ 

 


