
Milan Dekleva: Lenča Flenča  

1. odlomek 

Odgovori na vprašanja. 

1. Kdo je »ta glaven« na Lenčini šoli? Pa na vaši? 
Hišnik je glavni na Lenčini šoli, pri nas pa … 
 

2. Razložite naslednje besede in besedne zveze (če ne veš, si lahko pomagaš s 

spletno stranjo https://fran.si/):  

vzoren - ki ima v veliki meri lastnosti, značilnosti, ki jih kdo odobravajoče sprejema 
tihotapec - kdor skrivaj, na nedovoljen način prinaša, spravlja kaj čez državno me j 
domači zapeček - varen dom 
domoljub - kdor ljubi dom, domovino 
 
3. Razloži pregovor Bolje biti prvi v vasi kot zadnji v mestu. 

Bolje biti dober v majhni sredini kot slab v večji množici. 
Se z njim strinjate ali ne? … 
 
4. Iz spodnjih premetank sestavite izraze, s katerimi danes označujemo nekoga,  

ki je »ta glaven«. 
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2. odlomek 

Odgovori spodnja vprašanja. 

1. Kaj pomeni beseda afna. Razloži še besedno zvezo afne guncati. 

kdor vzbuja pozornost z nenaravnim, izumetničenim vedenjem, videzom 

delati ali govoriti kaj šaljivega 

2. Zakaj Lenča Aleševo mamo označi za opico zafnano? Zakaj pa brata imenuje 
papagaj? 

Ker mama kupuje francoske parfume.  
Brat je papagaj, ker nenehno posnema svojo sestro, kriči … 
 
3. V čem je Aleš tako izjemen, da je Katra zaljubljena vanj? Se tudi tebi zdi tak 

frajer? Kdo je zate pravi frajer? 

Velik je, na prste zna žvižgat, matematika se ne boji, hrbtno plava. In njegov oče je 
obrtnik. 

… 



4. Razvrsti naslednje besede oz. besedne zveze, ki označujejo jok od najšibkejšega 
do najmočnejšega: kisati se, hlipati, tuliti, točiti krokodilje solze, pretakati bridke 
solze, smrkati, vekati, utapljati se v solzah, jokcati, cmihati, ihteti, vreščati. 
… 

3. odlomek 

Odgovori na vprašanja. 

1. Kje in kdaj se dogaja igra Športna pričeska?  

popoldne, dom 

2. O kom se pogovarjata Lenča in Katra? 

o punčki 
3. Kdo se vsili v njun pogovor? Česa ni razumel? 

Bratec – ni razumel, da govorita o pevki Madonni, mislil je, da preklinjata. 

4. Kako je bratec odgnal Katro? Kako ti odženeš vsiljivca? 

Rekel ji je, da je debela. … 

5. Kako se konča prizor za bratca? 

Bratec ima nenavadno pričesko, nekod je brez las, spet drugje ima šope las – kot 
nogometna žoga. 
 

 


