
Delo na daljavo  6. teden (20. – 24. 4. 2020)  Italijanščina 2 

 BUONGIORNO!  

Prejšnji teden si zapisoval/a različne vrste bivališč in spoznal/a eno posebno 
vrsto hiše, ki se nahaja v Italiji. Za nalogo si moral/a s pomočjo 4 vprašanj 
oblikovati miselni vzorec ali samo z odgovori ugotoviti, katere so glavne 
značilnosti hiše, ki jo imenujemo TRULLO. Se jih še spomniš? Ponovi, katere 
so s pomočjo tvojega miselnega vzorca ali zapisa v zvezku. 
 
V tem tednu boš v delovnem zvezku prebral/a še o dveh posebnih hišah, ki so v Italiji zelo razširjene. 
 
1. Odpri delovni zvezek na strani 86 in 87 in preberi obe krajši besedili o LA CASA DI RIGHIERA 
(izgovorimo [la kaza di ringjera]) in LA CASCINA (izgovorimo [la kašina]).   
 
2. V primeru nepoznanih besed, si pomagaj s spletnim slovarjem PONS (https://sl.pons.com/prevod). 

*RINGHIERA = ograja (Če pogledaš fotografijo hiše, ti bo takoj jasno, od kje njeno ime.) 

 
3. V zvezek zapiši glavne značilnosti teh dveh hiš (na enak način kot si zadnjič opisal/a TRULLO) v 
obliki miselnega vzorca ali odgovorov na naslednja vprašanja. 
 
LA CASA DI RIGHIERA 
 

1. CHE COS' È? (Kaj je?)     È … 
 

2. PERCHÉ SONO SPECIALI? COSA HANNO IN ORIGINE QUESTE CASE?  
    (Zakaj so posebne? Kaj imajo te hiše v prvotni obliki?) – 2 značilnosti 

Queste case hanno… 
 

3. COSA SONO OGGI? (Kaj so danes te hiše?)  Oggi sono… 
 

4. DOVE SI TROVA? (Kje se nahaja?)   Si trova in… 
(poišči regijo na  
zemljevidu v učb.) 

LA CASCINA 
 

1. CHE COS' È? (Kaj je?)     È … 
 

2. COSA C'È ALL'INTERNO? (Kaj je v notranjosti?) All'interno ci sono… 
 

3. DOVE SI TROVA? (Kje se nahaja?)   Si trova in… (poišči regijo  

na zemljevidu v učb.) 
 

4. COME SONO OGGI? (Kakšne so danes?)  Oggi sono… 
 

 
4. Sedaj preberi trditve v delovnem zvezku na strani 87 (pod 

opisom La cascina) in z X označi, katere trditve veljajo za te tri 
vrste hiš. Vse trditve lahko najdeš v prebranih besedilih, le 
pozorno moraš prebrati! (Rešitve te naloge bom poslala na 
mail oz. objavila v spletni učilnici.) 

 
 
V PRIMERU TEŽAV PRI REŠEVANJU…MI PIŠI NA ELEKTRONSKI NASLOV! 
 
   

 ARRIVEDERCI A PRESTO! E BUON LAVORO!
 

OBA OPISA, ODGOVORE ALI 

MISELNA VZORCA MI POŠLJI DO 

PETKA, 24. 4.,  NA 

ELEKTRONSKI NASLOV.  

https://sl.pons.com/prevod

