


 

1. UČNI SKLOP: SLOVENŠČINA, MOJ JEZIK 

SLOVENCI POSTAJAMO POLIGLOTI 

 

1. naloga:  

a) Po smislu, npr.:  

(Izhodiščno besedilo govori) o jezikovnem znanju Slovencev, učenju angleščine po svetu 

in v drţavah EU, pomenu materinščine pri nas in drugod in o zanimanju tujcev za 

slovenščino./Besedilo govori o jezikih: koliko ljudi se je učila angleščine, katere jezike 

obvladamo Slovenci, kako pomembna je materinščina in koliko ljudi po svetu govori 

slovenščino(.)   

b) Po smislu, npr.:  

Ne, besedilo je bilo povzeto po spletnih straneh in po članku z naslovom Materinščina 

večine in 50 materinščin, ki je bilo objavljeno v časopisu Delo./Besedilo je bilo povzeto 

tudi po članku Materinščina večine in 50 materinščin./Besedilo je bilo objavljeno v 

časopisu Delo. 

c) (Besedilo ima) pet/5 odstavkov(.)  

č)  

 tuji jeziki, ki jih obvladamo Slovenci   3 
• 21. februar – mednarodni dan maternega jezika  4 
• odstotek ljudi, ki jim je slovenščina materinščina  4 
• raznovrstnost jezikov in evropski dan jezikov  1 
• angleščina kot prevladujoč jezik znanosti   2 
• v Sloveniji je veliko materinščin    4 

 

2. naloga:  

Na svetu je manj kot 6.000/točno 6.000/preko 6.000 jezikov. 

26. september je evropski dan jezikov/dan ţena/dan maternega jezika. 

Po znanju tujih jezikov smo bili Slovenci leta 2002 v sredini Evrope/v vrhu Evrope/na repu 

Evrope. 

Slovenščina je materni jezik 88/90/99 odstotkom prebivalcev Slovenije. 

Mednarodni dan maternega jezika praznujemo 22. februarja/21. februarja/26. septembra. 

Slovenščino na svetu govori pribliţno 2,5 milijona/2 milijona/200.000 ljudi. 

 

3. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Zato, ker 65 % ljudi, starih med 18. in 69. letom, govori angleščino, nemščino 48 % in 

italijanščino 14 % Slovencev./Ker 37 % Slovencev govori dva tuja jezika, 34 % ljudi pa 

celo tri ali več jezikov./Ker smo po znanju tujih jezikov na 6. mestu v Evropi. 

 

4. naloga:  

Če bi izdelali graf znanja tujih jezikov za evropske drţave, 

bi bila Slovenija na 6. mestu.       DRŢI  NE DRŢI 

Med šestimi uradnimi jeziki sveta je tudi nemščina.    DRŢI NE DRŢI 

Čez kako desetletje naj bi se angleščino učila polovica vseh Zemljanov.  DRŢI NE DRŢI 

Anketa, iz katere so podatki o našem znanju tujih jezikov, je bila   DRŢI NE DRŢI 



opravljena pred več kot desetimi leti. 

Leta 2002 je bilo v Sloveniji najmanj 42 materinščin.    DRŢI NE DRŢI 

Slovenščino se lahko učijo tudi študenti na univerzah v tujini.   DRŢI NE DRŢI 

 

5. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Materinščina je pomembna za vsakega posameznika, ker nas bogati. V materinščini se 

laţje izraţamo, razmišljamo, sporočamo kaj ostalim, oblikujemo izvirne ideje.  

 

6. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Če znamo tuje jezike, se laţje znajdemo v svetu, brez teţav potujemo in komuniciramo z 

ljudmi v njihovem jeziku, si poiščemo sluţbo v tujini. 

 

7. naloga:  

a) Ob velikem navdušenju nad tujimi jeziki, ki nam odpirajo vrata v svet, pa ne smemo 

pozabiti na materinščino. Materinščina je za vsakega posameznika izjemno pomembna, 

zato ima v koledarju Unescovih pomembnih dni tudi svoje mesto. 

b)  

Moški spol Ţenski spol Srednji spol 

jeziki, svet, 

posameznika, koledarju,  

dni  

materinščino/materinščina navdušenju, vrata, mesto 

c) Samostalnik v mnoţini: jeziki, vrata, dni 

č) vrata 

    Pojasnilo: Za mnoţinski samostalnik je značilno, da ga uporabljamo samo v 

mnoţini./da ga ne moremo postaviti v ednino in/ali dvojino. 

d) prebivalec – prebivalca, prebivalci 

drţava – drţavi, drţave 

dan – dneva, dnevi 

človek – človeka, ljudje 

 

8. naloga:  

znanje (jezika) – neznanje   (ob ) velikem (navdušenju) – majhnem 

več (jezikov) – manj    star (podatek) – nov/sveţ 

uradni (jezik) – neuradni   govoriti – molčati 

 

9. naloga: 

različnost (jezikov) – raznolikost 

varstvo (ogroţenost jezikov) – varovanje 

(je) tedaj (potrdilo) – takrat 

 

10. naloga:  

slovenščina, arabščina, španščina – jezik/jeziki 

Švedska, Norveška, Latvija – drţava/drţave 

 

11. naloga:  



a) Tudi UNESCO uvršča med svoje prednostne naloge spodbujanje večjezičnosti in 

jezikovne raznolikosti ter varovanje ogroţenih jezikov. 

Utemeljitev: Besede večjezičnosti, jezikovne, jezikov sodijo v isto besedno druţino, 

ker imajo skupen koren in so si pomensko sorodne. 

b) jezik- 

 

12. naloga:  

Večpomenka je beseda, ki ima več različnih pomenov in ne le enega.  

a) Po smislu, npr.:  

Mama mi je rekla, da moram poloţiti tableto pod jezik./Jezik na čevlju se mi je 

strgal./Ognjeni jeziki so se dvigali visoko v nebo./Veliko Slovencev se odloči za učenje 

kitajskega jezika./Moji sošolki teče jezik kot namazan./Ogledali smo si jelenov jezik, 

praprot z listi, dolgimi do pol metra./Oče mi je pokazal ploščato morsko ribo, imenovano 

morski jezik./ V morje je segal dolg jezik kopnega. 

 

13. naloga:  

Slovenščina med drugimi jeziki 

Samoglasniki: o, e, i, a, e, u, i, i, e, i, i 

Soglasniki: s, l, v, n, š, č, n, m, d, d, r, g, m, j, z, k 

 

14. naloga:  

Pravijo, da z znanjem jezikov danes odpreš vsa vrata. S to trditvijo se seveda lahko 

strinjamo, saj ţivimo v svetu, ki je en sam, drţave so druga z drugo tesno povezane, k 

povezovanju pa jih sili skupna ţelja po dobrih rezultatih na vseh področjih. Če znaš tuji 

jezik, se lahko sporazumevaš s tujci, hkrati pa si z brskanjem po tujejezičnih knjigah ali 

spletnih straneh bogatiš vedenje in znanje. Ko odrasteš, si z dobrim znanjem tujega jezika 

lahko izbereš sluţbo kjer koli v Evropski uniji. Zato je dobro ţe v mladosti izkoristiti vsako 

moţnost, ki se nam ponuja. Zagotovo največ pridobimo z intenzivnimi tečaji tujih jezikov, 

ni pa zanemarljivo tudi tisto, kar dobimo z gledanjem filmov v tujem jeziku, z 

dopisovanjem s prijatelji iz tujine ali preprosto z učbenikom. Teh je na trgu veliko, k 

njihovi izbiri pa naj pripomore predvsem naša odločitev, koliko in kaj se ţelimo naučiti in 

kaj bomo s tem znanjem počeli. 

 

15. naloga: 

a)  

Lastnostni Vrstni Svojilni 

prevladujoč, velikim uradni, mednarodnem   / 

b) V navedenih povedih nisem našel/-la svojilnih pridevnikov.   DA NE 

Po vrstnih pridevnikih sem se vprašal/-a s kakšen/-na/-no.   DA NE 

Lastnostnih pridevnikov je bilo več kot vrstnih.     DA NE 

Pridevniki na splošno obogatijo besedilo.     DA NE 

 

16. naloga:  

Po smislu, npr.:  



Dan evropskih jezikov in mednarodni dan maternega jezika se pišeta z malo začetnico, ker 

se vsi prazniki z izjemo Prešernov dan in Marijino vnebovzetje pišejo z malo začetnico.  

 

17. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Največ evropskih osnovnošolcev se uči angleščino, in sicer pribliţno 17 milijonov. Na 

drugem mestu je francoščina, ki se jo uči malo manj kot 6 milijonov osnovnošolcev. Sledi 

nemščina (pribl. 2,5 milijona učencev), španščino pa 2 milijona učencev. Najmanj učencev 

pa se uči ruščino (manj kot 1 milijon). Podatki me niso presenetili, saj se ravno z 

angleščino da sporazumevati marsikje po svetu. V grafu so učenci razporejeni po številu 

govorcev, in sicer od podatkov o jeziku, ki se ga uči največ osnovnošolcev do podatkov, 

kjer je predstavljen jezik, ki se ga uči najmanj osnovnošolcev.  

 

18. naloga:  

Po smislu.  

 

POGOVARJAJMO SE IN TELEFONIRAJMO 

1. naloga: 

a) (Pogovarjala sta se) Iva in Maj(.) 

b) Po smislu, npr.:  

Pogovarjala sta se o pomembnosti slovenščine in o 26. septembru, dnevu evropskih 

jezikov/o laţnih prijateljih/o jezikih, ki se jih učijo Slovenci/o tujcih, ki se učijo 

slovenščine. 

c) Po smislu, npr.:  

    Iva je začela pogovor s pozdravom (Oj, zdravo.)/Iva je začela pogovor tako, da je  

    pozdravila Maja. 

č) Po smislu, npr.:  

Pogovor se je končal tako, da je Iva pozdravila Maja in mu zaţelela, da bi uspešno 

opravil nalogo./Pogovor se je končal z Ivinim pozdravom in z ţeljo po uspešno 

opravljeni nalogi.  

d) Po smislu, npr.:  

Maj in Iva sta se ţe prej poznala, sta sošolca, saj sta se pogovarjala o tem, kaj so 

počeli prejšnja leta 26. septembra, na dan evropskih jezikov/saj sta se tikala/saj se iz 

same vsebine vidi, da sta sošolca/saj se pogovarjata o urniku.  

 

2. naloga:  

Iz pogovora je razvidno, da je za slovenščino bolj navdušen Maj/bolj navdušena Iva.  

Maj meni, da se slovenščine v šoli ni treba učiti, ker jo ţe vsi znajo in tudi ţe dolgo časa 

govorijo/ker za večino učencev ni zanimiv predmet . 

Iva je Maju pojasnila, da se slovenščino učimo na enak način kot tuje jezike/da se 

slovenščino učimo na drugačen način kot tuje jezike. 

Iva je Maju predlagala/Maj je Ivi predlagal, da ugotovita, katere tuje jezike se učijo 

Slovenci. 

Maj je obljubil/Iva se je obvezala, da bo šel/šla po nasvet k učiteljici slovenščine. 

Maj bo tisto, kar bo izvedel, sporočil Ivi/učiteljici slovenščine. 

 

3. naloga: 



Pogovor med Ivo in Majem je uradni /neuradni pogovor, saj sta Iva in Maj sošolca/se 

poznata/sta v enakovrednem odnosu. 

Njun pogovor je bil zasebni/javni, saj je namenjen le njima in ne vsem/sta bila v pogovoru 

sama. 

Njun pogovor je bil osebni/telefonski, saj sta se pogovarjala v šoli. 

 

POGOVOR MED IVOM IN UČITELJICO SLOVENŠČINE (videoposnetek) 

 

1. naloga: 

a) DA NE 

    Po smislu, npr.:  

Utemeljitev: Iva je v pogovoru z Majem menila, da bi jima pri iskanju podatkov lahko 

pomagala učiteljica, zato se je Maj odločil, da jo bo poiskal in jo prosil za pomoč/saj gre 

za »nadaljevanje« zgodbe/saj sta se Iva in Maj v prvem pogovoru dogovorila, da bo 

Maj obiskal učiteljico slovenščine.  

b) Maj se je pogovarjal z učiteljico slovenščine. 

c) Maj je ţelel od učiteljice izvedeti, kje naj z Ivo iščeta podatke o tem, koliko tujih jezikov 

znamo Slovenci in katere ter koliko tujcev se uči slovenščine. 

č) Učiteljica mu je svetovala, naj pogleda na spletne strani, pregleda podatke jezikovnih 

šol, se pozanima na FF v Ljubljani in SAZU. 

d) Po smislu, npr.:  

Maj je učiteljico tikal/vikal, saj je učiteljica v nadrejenem poloţaju/je ona učiteljica, 

Maj pa učenec/je starejša/jo spoštuje.  

e) Ogledal/-a sem si uradni osebni pogovor, saj sta se pogovarjala Maj in učiteljica, ki sta 

v neenakovrednem odnosu in se pogovarjata drug z drugim. 

 

Samostojno delo 

Po smislu.  

 

2. naloga: 

Če bi se Maj pogovarjal z mamo, bi bil to uradni /neuradni pogovor. 

Če bi se Iva pogovarjala z učiteljico, bi bil to uradni /neuradni pogovor. 

Če bi se Maj in Iva na sestanku šolskega parlamenta z drugimi učenci pogovarjala o 

napisanih predlogih, bi bil to zasebni/javni pogovor.  

Če bi Iva po telefonu govorila s teto, bi bil to osebni/telefonski pogovor. 

Če bi Iva na hodniku ustavila učiteljico, bi z njo opravila osebni/telefonski pogovor. 

Če bi Maj poklical po telefonu zobozdravnico, bi bil to uradni /neuradni telefonski pogovor. 

Če bi se Iva na koncertu pogovarjala z učiteljico violine, bi bil to uradni/neuradni osebni 

pogovor. 

 

3. naloga: 

a) Pogovor se je začel z Majevim pozdravom in končal s pozdravom učiteljice.  

b) Bila sta vljudna drug do drugega, saj sta se pogovarjala umirjeno, se nista prekinjala in 

upoštevala sta mnenje drug drugega, Maj se je učiteljici zahvalil. 

c) Maj in učiteljica sta v pogovoru uporabljala tudi pogovorne besede.  

č) A Ker se Maj in učiteljica nista pripravila na pogovor. 

B Ker je Maj prebral napisano besedilo. 



C Ker je bil pogovor med Majem in učiteljico vnaprej pripravljen. 

Č Ker se Maj in učiteljica po pouku lahko pogovarjata v pogovornem jeziku. 

d) Po smislu, npr.:  

Učiteljica med razmišljanjem dvigne glavo, na obrazu se vidi, da razmišlja. Maj je manj 

sproščen, pri govorjenju si občasno pomaga z rokami, zadrego se vidi ob mečkanju 

roba majice. 

e) Po smislu, npr.:  

Da pri govornem nastopu popestrimo svoje pripovedovanje./Da z njim dopolnjujemo  

besedni jezik (npr. mimike, kretnje, hitrost govora, grafe, preglednice)./Da z njim  

spremljamo govorjenje oz. pisanje/da smo prepričljivejši, nazorni in jasnejši.  

 

DELO V DVOJICAH/SODELOVALNO DELO 

a) Po smislu. 

b) Po smislu. 

 

1. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Vrsta pogovora: Neuradni telefonski pogovor 

Pojasnilo: Laţe je bilo sestaviti neuradni telefonski pogovor, ker sta se Iva in Maj 

pogovarjala kot sošolca, bolj prijateljsko sta se pozdravila, lahko sem zapisal/-a tudi 

kakšno neknjiţno besedo, ni bilo treba paziti na vikanje.  

 

2. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Laţe je bilo odigrati neuradni telefonski pogovor, ker sva bila s sogovorcem bolj 

sproščena, lahko sva se tikala in pogovarjala v pogovornem jeziku. 

Po smislu, npr.:  

V neuradnem pogovoru se govorca tikata, v uradnem pogovoru pa se vikata. V uradnem 

pogovoru moramo pokazati spoštovanje do sogovorca. Neuradni pogovor je bil bolj 

sproščen in se je bilo nanj manj pripravljati. 

 

DA BI KAJ IZVEDELI, PRIDE PRAV TUDI ČASOPIS 

 

1. naloga:  

a) Kje/V čem delujejo učitelji in učiteljice slovenščine?   V 27 drţavah. 

b) Kdo ţe sedem let poučuje v Ohio?/Kako se piše Luka?   Zibelnik. 

c) Kaj dela teţave tujim študentom pri učenju?    Slovenski skloni. 

č) Kaj ustavi učence v Argentini, da ne pridejo k pouku slovenščine? Deţ. 

d) Zakaj se nekateri študenti vpišejo na tečaj?    Iz radovednosti. 

 

2. naloga: 

 Kadar se bosta znašla pred mnoţico podatkov, jih morata ločiti na bolj in manj 

pomembne.  

 Ko bosta podatke najprej razvrstila in razčlenila, jih bosta nato prikazala s plakatom. 

 Da bosta pritegnila pozornost sošolcev, mora biti  plakat čim bolj pregleden. 

 Ker časa za dokončanje raziskave ni več veliko, morata pohiteti. 

 



3. naloga:  

8  Zakaj se je nekdo hotel učiti slovenščino 

    v Ohiu? 

7  Čemu nekateri študirajo slovenščino 

    v Argentini? 

5  Kdaj se Argentinci najbolj čudijo 

slovenski 

    slovnici? 

1  Kdaj Argentinci ne pridejo k pouku 

    slovenščine? 

3  Pod katerim pogojem je Luka zadovoljen 

    s svojimi učenci? 

2  Čemu je Luka ţe sedem let v Ohiu? 

6   Kdaj je Tjaša najbolj vesela? 

4  Kdaj se je Tjaša veselo nasmejala? 

1 Kadar deţuje. 

2 Da tamkajšnje študente uči 

slovenščino. 

3 Če obvladajo sporazumevalne veščine. 

4 Medtem ko se je pogovarjala z 

novinarjem. 

5 Kadar se morajo ukvarjati s skloni in 

z njihovo rabo. 

6 Ko se k tečaju prijavi popoln tujec. 

7 Da bi lahko brali slovensko knjiţevnost. 

8 Ker se je spoprijateljil s Slovencem. 

 

 

4. naloga:  

Navedene besede uporabljamo za izraţanje različnih razmerij med stavki oz. povedmi. 

Besedo če uporabljamo za izraţanje pogoja, ko, kadar, medtem ko nam sluţijo za 

izraţanje časovnega razmerja, da označuje namen, ker pa vzrok. 

 

5. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Maj in Iva bi lahko podatke iskala tudi v časopisih, 

• ko bi imela časopise doma. (čas) 

• če bi jima mama prinesla domov časopise. (pogoj) 

• da bi jih potem lahko med seboj tudi primerjala. (namen) 

• ker bi jih zagotovo dobila. (vzrok) 

 

6. naloga: 

a) / 

b) A Obe povedi imata uporabljeno vejico. 

B V obeh povedih je izraţen namen. 

C V prvi povedi je izraţen vzrok, v drugi pa ne, zato povedi nimata ničesar skupnega. 

Č Obe povedi, ki sta pod isto črko, izraţata isto razmerje: pod črko A vzrok in pod črko 

   B čas. 

 

A Izraţata vsaka svoje razmerje. 

B Prva poved v paru ima vejico, druga pa ne. 

C Prva poved v paru je razumljivejša od druge. 

 

7. naloga: 

Tjaša je odšla v Argentino, da bi tam učila slovenščino./Da bi Tjaša v Argentini učila 

slovenščino, je odšla tja. 

Slovenščino lahko v tujini uči kateri koli učitelj, če nima domotoţja.  

Argentinci se pogosto odločijo za učenje slovenščine, ker so radovedni./Ker so Argentinci 

radovedni, se pogosto odločijo za učenje slovenščine./Argentinci se pogosto odločijo za 



učenje slovenščine iz/zaradi radovednosti./Iz/zaradi radovednosti se Argentinci pogosto 

odločijo za učenje slovenščine. 

 

 

8. naloga: 

a) Drugi del v prvi povedi izraţa vzrok, drugi pa namen. 

b) 1. poved: Zakaj se tujci učijo slovenščino? 

2. poved: Čemu/S katerim namenom se tujci učijo slovenščino? 

 

SLOVENŠČINA MED JEZIKI EVROPSKE UNIJE 

 

1. naloga: 

Izvedel/-a sem, 

A  kakšno vlogo ima slovenščina v Evropi, kje vse jo lahko uporabljamo in govorimo. 

B  da je slovenščina uradni jezik Evropske unije. 

C da so vsi dokumenti Evropske unije zapisani v uradnih jezikih članic, da pa tolmači in   

prevajalci vseh jezikov ne obvladajo. 

Č da morajo evropski poslanci znati vse uradne jezike Evropske unije, da se lahko 

sporazumevajo v Evropskem parlamentu. 

D da je slovenščina eden od uradnih jezikov EU, zato jo lahko poslanci v Evropskem 

parlamentu uporabljajo, v njej pa so napisani tudi vsi dokumenti Evropskega 

parlamenta. 

 

2. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Jezik ima pri vsakem narodu in v vsaki kulturi izjemno pomembno vrednost in mesto. Zato 

tudi EU teţi k temu, da bi se jeziki ohranjali, prepletali, dopolnjevali in ustvarjali neko sliko 

narodov, ki so se zdruţili pod isto streho unije.  

 

3. naloga:  

a) Po smislu, npr.:  

Ne, človek se ne izraţa v vseh jezikih, ki jih obvlada, enako dobro. Najbolje se človek 

izraţa v maternem jeziku/materinščini, ker ga/jo vseeno najbolje obvlada. 

b) Po smislu, npr.:  

Poslanci v Evropskem parlamentu zagotovo laţe povedo svoje mnenje v slovenščini, saj 

je njihova materinščina.  

c) Po smislu, npr.:  

    Prav je tako, saj tudi uporaba jezika kaţe na enakopravnost članic v Evropski uniji. 

 

4. naloga: 

Po smislu. 

 

5. naloga: 

a) / 

b) Tudi npr. Angleţi se v Veliki Britaniji pri pouku ne učijo angleščine. 

Lani smo iskali t. i. laţne prijatelje. 

Slovenščino se v tujini uči oz. jo študira 2.500 študentov.  



c)  

Skrajšane besede Celoten zapis skrajšane besede 

npr. na primer 

t. i. tako imenovani 

oz. oziroma 

6. naloga: 

a) Zadnjič sem za zbiralno akcijo papirja pripravila preko 10 kg starih učnih listov. 

Na FF v Ljubljani je Center za slovenščino. 

Tudi na SAZU bi mogoče kaj vedeli. 

b) 5. naloga: 1, 5 

    6. naloga: 2, 4 

 

7. naloga: 

a) Maj, ali veš kaj o samostalnikih, pridevnikih itd.? 

Npr. grah je v slovenščini pač grah, v hrvaščini pa pomeni fiţol. 

To odseva kulturno raznolikost EU in poudarja njeno vrednost. 

b)  

 

 

 

c) Prebral/-a sem jih s celimi besedami/razvezano. 

EU sem tudi prebral/-s celima besedama/razvezano. 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

 

1. naloga: 

Ruščina je vse bolj priljubljena tudi v slovenskih šolah. Kot je pojasnila profesorica ruščine 

Janja Urbas z ljubljanske Filozofske fakultete, ki je predstavljala ruščino na Dnevu tujih 

jezikov v OŠ Kolezija, je ruski jezik v slovenskih osnovnih šolah še v povojih ter se 

večinoma izvaja v obliki kroţkov in interesnih dejavnosti, je pa kot 2. ali 3. tretji tuji jezik 

prisoten v 16 gimnazijah. Glavna ovira večji razširjenosti ruskega jezika v slovenskih šolah 

so omejitve zaposlovanja zaradi varčevalnih ukrepov in dejstvo, da imajo drugi tuji jeziki 

večji deleţ. Ruščino se v Sloveniji veliko poučuje na različnih tečajih. Zaradi razpršenosti 

organizatorjev je teţko oceniti skupno število ljudi, ki se pri nas učijo ruščine – profesorica 

ocenjuje, da jih je okoli 3.000. 

 

2. naloga:  

 Moški spol Ţenski spol Srednji spol 

Ednina  človek španščino učenje 

Dvojina  jezika sestrični dekleti 

Mnoţina jeziki drţavah tekmovanjih 

 

3. naloga: 

Klemen je ţe kot otrok rad poslušal pravljice. Všeč so mu bile tudi domišljijske zgodbe. 

Bil je zelo vedoţeljen otrok. Z mamo sta redno obiskovala knjiţnico. Ta je bila blizu 

doma, pa še po bliţnjici sta šla. Na poti nazaj sta kupila rogljič in razmišljala, kako bosta 

zvečer priţgala svetilko in uţivala. 

Okrajšava Simbol Kratica 

itd., npr. / EU 



 

4. naloga: 

Dedek rad posluša radio. V škatli hranim svoje skrivne predmete. Stric ima za vasjo velik 

čebelnjak. Moraš boš dobiti injekcijo proti bolečinam. Na izletu ne sme nihče manjkati. 

Spet se vidiva – če to ni naključje! Zadihal je s polnimi pljuči. Noben otrok ne bi smel 

trpeti pomanjkanja. To vaše pravilo je čisto neţivljenjsko! Si ţe dobil material za izdelek? 

Učiteljico je prekinilo zvonjenje šolskega zvonca. V prihodnosti se bolj uči. Lovre je bil 

podeţelski konjski hlapec. To je naš učitelj. Naslednji teden pišemo test. 

 

Po smislu, npr.: 

Udeleţenci pogovorne oddaje se niso strinjali s trditvijo, da na radiu predvajajo premalo 

slovenske glasbe. 

Na vrhu omare sem zagledal veliko pisano škatlo. 

Zjutraj so vsi v vasi občudovali poslikan sosedov čebelnjak.  

Pika je dobila injekcijo proti bolečinam v kriţu.  

Ker je bila vsebina predavanja zelo zanimiva, na tem predavanju res ni ţelel manjkati. 

Vse skupaj je bilo čisto naključje. 

Moj dedek ima velike teţave s pljuči. 

Zaradi hudega pomanjkanja so ţiveli skromno. 

Te vaše zahteve o nošenju uniform v šoli so čisto neţivljenjske.  

Pred hišo je tovornjak pripeljal gradbeni material.  

Zjutraj me je zbudilo glasno zvonjenje budilke. 

Katja ţe danes ve, kaj bo v prihodnosti njen poklic.  

Podeţelski zdravnik je obiskal na njenem domu bolno sosedo.  

Miha je na konjski hrbet dal novo sedlo. 

Učitelj je učencem povedal, kaj si bodo ogledali v muzeju.  

Sestra je odprla vrata in rekla, naj vstopi naslednji.  

 

5. naloga: 

Okrajšave Simboli Kratice 

dr., pr. Kr., n. št.,  

tel. št., str.  

mm, ml, O DVD, UV, NUK, 

PIL, MK 

 

6. naloga: 

RK – Rdeči kriţ/rokometni klub    g – gram 

n. v. – nadmorska višina/novi vek   st. – starejši/stoletje/stolpec 

OZN – Organizacija zdruţenih narodov  ga. – gospa 

tj. – to je      prof. – profesor/profesorica 

Ca – kalcij      km – kilometer 

HE – hidroelektrarna 

 

7. naloga:  

Septembra obeleţujemo t.i. dan evropskih jezikov.     t. i.   

Obiskujem O. Š. v Mojstrani.  OŠ 

Slovenci smo se na današnje ozemlje naselili v 6. stol. n. št.  st. n. št. 

Popoldne počnem marsikaj, napr. berem, plešem, treniram nogomet.  npr. 



Za pecivo potrebuješ 50 dkg moke, 35 dkg. sladkorja in 30 DKG maščobe, t. j. masla ali 

olja.  dag, dag, dag, tj.  

Kupil je jabolka, slive, hruške i.t.d.  itd. 

Na praznovanje bodo prišli Nace, Cene, Jošt, Mohor idr.  

 

 

8. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Okrajšava Simbol Kratica 

sam., rod., s. sp. R, M, m SSKJ, SP, SDZ, DZ 

 

ČESA SEM SE NAUČIL/-A? 

Rezultati in premislek ob njih 

Načrti za naprej 

Po smislu. 



2. UČNI SKLOP: VESTE, KJE JE GRAD? 
 

SPOZNAJMO KRAJ V PREKMURJU 

 

1. naloga: SV del Slovenije (Prekmurje). 

 

2. naloga: 

Naselje Grad leţi v istoimenski občini.    DA NE 

Občina Grad ima 2.210 prebivalcev.    DA NE 

Prebivalci se zaposlujejo tudi čez mejo.    DA NE 

Naselje ima svojo osnovno šolo.     DA NE 

V kraju lahko obiskovalci tudi prenočijo.    DA NE 

Kraj ima največji grad v Sloveniji.     DA NE 

Iz kraja Grad je doma tudi Joţe Plečnik.    DA NE 

Beli kriţ spominja na smrtonosno bolezen, 

ki se je širila v preteklosti.      DA NE 

V bliţnjem naselju je bil rojen prvi slovenski 

pisatelj Štefan Küzmič.      DA NE 

 

a) Občina Grad ima pribliţno/okoli 2.210 prebivalcev. 

Cerkev Marije Vnebovzete nosi Plečnikov pečat. 

V bliţnjem naselju je bil rojen prvi prekmurski katoliški pisatelj Mikloš Küzmič. 

 

3. naloga:  

 osnovna in srednja šola 
 vrtec  

 ţivilske trgovine 
  Zavarovalnica Triglav  

 bolnišnica 
 

 banka 

 zobna ambulanta  

 nogometno igrišče 

 gostilne 

 trgovina z gradbenim materialom 

4. naloga:  

7   sleme    1 prodajalna vina, zlasti za pitje izven lokala 

1   vinotoč    2 kraj, prostor za vadbo s psi 

2   poligon    3 jed, hrana 

6   velikaš    4 kraj, prostor za vadbo v streljanju 

3   kulinarika    5 zemljišče, na katerem je posajena vinska trta 

6 pripadnik višjega plemstva 

7 enakomerno visoka vzpetina 

a) Po smislu, npr.:  

apartma: večsobno stanovanje v hotelu/turističnem naselju/manjše stanovanje za 

oddajo turistom 

gručasta vas: vas, kjer so hiše na kupu in razporejene brez reda 

romarska cerkev: cerkev, v katero hodijo verniki iz oddaljenih krajev 

matični urad: oddelek občinske skupščine za matične zadeve 

sezonsko delo: delo v času sezone (čas, del leta, ki je najprimernejši za kako delo) 

b) Po smislu. 

c) Besedi: Grad, grad 



Utemeljitev:  

Po smislu, npr.:  

Besedo Grad pišemo z veliko začetnico, ker je lastno ime/zemljepisno ime/ime 

občine/kraja v Prekmurju. Besedo grad pišemo z malo začetnico, ker je občno ime/ker 

z njo poimenujemo bivališče graščakov/ker je veliko utrjeno poslopje. 

 

5. naloga:  

a) Besedilo, ki sem ga prebral/-a, ima štiri/4 odstavke. 
b) 4   Pisec navaja glavne turistične zanimivosti.   

2   Govori o geografski razčlenjenosti naselja.   

1   Pove, kje kraj leţi, katera naselja ga tvorijo in koliko prebivalcev ima. 

4   Predstavi tudi dva pomembna moţa, ki sta povezana s krajem. 

3   Našteje poglavitne ustanove in zgradbe v kraju. 

2   Predstavljene so dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo domačini. 

 

6. naloga:  

Lega kraja, sestava, število prebivalcev skrajni SV del Slovenije, osrednji del 

Goričkega;37,4 km2 površine in 7 naselij: 

(Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, 

Motovilci, Radovci in Vidonci), pribliţno 

2.210 prebivalcev 

Gospodarstvo, dejavnosti, zaposlitev 

prebivalcev  

kmetijstvo za lastno rabo, nekaj piščančjih 

in prašičjih farm; zaposlitev ljudi v Murski 

Soboti, Avstriji in drugje v tujini, sezonsko 

delo v bliţnji vasi čez mejo 

Ustanove in zgradbe v kraju v isti stavbi: občinska uprava, kulturna 

dvorana, pošta, matični urad; Osnovna šola 

Grad, vrtec, lekarna, zdravstveni dom, 

frizerski salon, cvetličarna, zobna 

ambulanta, banka, Zavarovalnica Triglav, 

ţupnišče, romarska Marijina cerkev, več 

gostiln, trgovin z ţivili, trgovina z 

gradbenim materialom, trgovina s kmetijsko 

mehanizacijo in servisom, vinotoči  

Turistične in druge zanimivosti  grad, cerkev Marije Vnebovzete, Pϋtarov 

mlin, spominska plošča na Kϋzmičevi rojstni 

hiši, Beli kriţ 

 
7. naloga:  
Na primer:  
Imena bitij: Mikloš, Kϋzmič, Marije, Vnebovzete 

Zemljepisna imena: Slovenije, Grad, Goričkega, Prekmurja, Avstrijo, Madţarsko, Dolnji 

Slaveči, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci, Murska Sobota, PÖrga, 

Slovenskem  

Stvarna imena: Krajinski park Goričko, Osnovna šola Grad, Zavarovalnica Triglav, Cerkev 

Marije Vnebovzete, Beli kriţ, Pϋtarov mlin, Natura 2000 

 

8. naloga: 



a) Dolnji Slaveči in Murska Sobota 

b) Po smislu, npr.:  

Ker ne vemo, kaj moramo pri večbesednih zemljepisnih imenih napisati z veliko oz. 

malo začetnico/Ker ne vemo, ali naj drugo besedo pišemo z veliko ali malo začetnico. 

c) DA NE 

Po smislu, npr.: 

Utemeljitev: Prve besede vedno pišemo z veliko začetnico. Druge besede pišemo z  

veliko začetnico, kadar zapisujemo naselbinska imena/imena krajev/strnjenega naselja, z 

malo pa imena gora, rek, jezer, kotlin, morij/nenaselbinska imena/vas, selo, trg, mesto 

in neprve predloge. 

 

9. naloga:  

a) Cerkev Marije Vnebovzete nosi Plečnikov pečat.  

Na Kϋzmičevi rojstni hiši je danes spominska plošča.  

b) Oba svojilna pridevnika sta zapisana z veliko začetnico.  

c) Pridevnika sta nastala iz lastnega imena/iz občnega imena. 
č) Marijina (cerkev), izpeljan je iz ţenskega imena Marija. Vse svojilne pridevnike, ki  

nastanejo iz lastnih imen, pišemo z veliko začetnico.  

 

10. naloga:  

Okrajšava Simbol Kratica 

t. i. km2 SV 

 

11. naloga: 

Po smislu, npr.:  

     Beltinci 

 

Beltinci leţijo v SV delu Slovenije, na levem bregu reke Mure, ob glavni cesti Murska 

Sobota–Lendava. Od Ljubljane je kraj oddaljen 192 km. Sestavlja ga 8 naselij: Beltinci, 

Bratonci, Dokleţovje, Gančani, Iţakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.  

Beltinci imajo pribliţno 8. 650 prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, z obrtjo, 

zaposleni pa so tudi v tovarnah.  

V kraju imajo trgovine, lekarno, glasbeno šolo, vrtec, osnovno šolo, zdravstveni dom, 

gasilski dom, občino, gostišče, dom starejših občanov in Tovarno pletenin Beltinka.  

Turisti si lahko ogledajo baročni dvorec s podzemnimi obokanimi rovi. Lahko se sprehodijo 

po parku, v katerem so domače vrste drevja. V Beltincih imajo še Cerkev sv. Ladislava z 

nenavadno zunanjostjo in s pravokotnim tlorisom, plavajoči mlin na Muri, ki je bil izdelan 

leta 1999 in brod. Na Otoku ljubezni je Büjraški muzej, v katerem so razstavljeni predmeti 

in orodja büjrašev. 

V Beltincih so se rodili Ivan Baša (pisatelj), član Beltinške bande in pevec Vlado Kreslin, 

Tadeja Ternar, miss Slovenije 2007 in 2008 ter nogometaš Dejan Nemec.  

 

SAMOSTOJNO DELO 

Po smislu. 

 

 

IŠČEMO IN DOLOČAMO SAMOSTALNIKE 



1. naloga:  

Samostalniki so besede, ki zaznamujejo dejanja. 

Samostalniki so besede, ki povedo, kje in kdaj se kaj dogaja. 

Samostalniki so besede, s katerimi povemo, kakšno, čigavo in katere vrste je kaj. 

Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo bitja, stvari in pojme. 

Samostalniki so besede za izraţanje različnih razmerij. 

a) Naselja so razloţena po slemenih in pobočjih, strnjena ob cesti ali pa razmetana po 
kulturni krajini, naselje Grad pa ima gručasto središče, kjer je tudi sedeţ občine. 

b) Samostalnikom določimo spol tako, da si samostalnik postavimo v osnovno obliko (npr. 
naselje) in si pomagamo z besedicami tisti za moški spol, tista za ţenski spol in tisto za 
srednji spol. 

c)  

Moški spol Ţenski spol Srednji spol 

Grad, sedeţ cesti, krajini, občine Naselja, slemenih, 
pobočjih, naselje, središče  

č) Samostalniki so v ednini in mnoţini. 

Noben samostalnik ni zapisan v dvojini.  

 

2. naloga:  

a) občina 

b) NE 

c) 

 

 

 

 

3. naloga:  

Na primer:  

trgovina – trgovinah; sobami – soba; kraja – kraju 

 

4. naloga:  

 Osnova Končnica 

lekarna lekarn- -a 

mehanizacije mehanizacij- -e 

središče središč- -e 

Prekmurjem Prekmurj- -em 

mlinu mlin- -u 

 

a)      velikaši: velikaš- + -i 

kraj: kraj- + -ø    kripti: kript- + -i 

kriţ: kriţ- + -ø   farma: farm- + -a 

površine: površin- + -e   ţupnišče: ţupnišč- + -e 

gradom: grad- + -om  pečatu: pečat- + -u 

Po smislu. 

 

5. naloga:  

a) Pisatelj je bil rojen v Prekmurju. 

V Slavečih se bodo spomnili pisatelja. 

Enak del besede Različen del besede 

občin- -a 

občin- -e 

občin- -i 



To misel bi lahko povedali pisatelju. 

Na prireditvi sem srečal pisatelja. 

O pisatelju so govorili same dobre stvari. 

Vesel sem spregovoril s pisateljem. 

b) pisatelj- 

c) -ø, -a, -u, -a, -u, -em   

č) Koga se bodo v Slavečih spomnili? Pisatelja. 

Komu bi lahko povedali to misel? Pisatelju. 

Koga si na prireditvi srečal? Pisatelja. 

O kom so govorili samo dobre stvari? O pisatelju. 

S kom sem vesel spregovoril? S pisateljem.  

 

6. naloga:  

a) Cesta vodi proti kraju Grad. 

Do naselja dolgo ni bilo ceste. 

Cesti proti Prekmurju ni videti konca. 

Na koncu polja vidim cesto. 

O cesti se ţe dolgo pogovarjajo. 

Kraj bi s cesto mnogo pridobil. 

b)  

Samostalnik Osnova Končnica 

cesta cest- -a 

ceste cest- -e 

cesti cest- -i 

cesto cest- -o 

cesti cest- -i 

cesto cest- -o 

c) Česa dolgo ni bilo do naselja? Ceste.  

Čemu proti Prekmurju ni videti konca? Cesti.  

Kaj vidiš na koncu polja? Cesto. 

O čem se ţe dolgo pogovarjajo? O cesti. 

S čim bi kraj mnogo pridobil? S cesto. 

 

7. naloga:  

1. Kdo? Kaj? 

2. Koga? Česa? 

3. Komu? Čemu? 

4. Koga? Kaj? 

5. (O) kom? (O) čem? 

6. (S) kom? (S) čim? 

 

 

 

 

 

8. naloga:  



 Ime sklona Vprašalnica 

za človeka 

Vprašalnica 

za drugo 

Vprašalnici + beseda, ki 

izraţa dejanje 

1. IMENOVALNIK kdo kaj Kdo ali kaj (je)? 

2. RODILNIK koga česa Koga ali česa (ni)? 

3. DAJALNIK komu čemu Komu ali čemu (dam)? 

4. TOŢILNIK koga kaj Koga ali kaj (vidim)? 

5. MESTNIK (o) kom (o) čem O kom ali o čem (govorim)? 

6. ORODNIK (s) kom (s) čim S kom ali s čim (grem)? 

 

9. naloga:  

Cerkev Marije Vnebovzete nosi Plečnikov pečat.   Kaj?/Kdo ali kaj? 

Prebivalci se preteţno ukvarjajo s kmetijstvom.   S čim?/S kom ali s čim? 

Na skrajnem SV Slovenije se v gričevnatem svetu razprostira občina Grad. Česa?/Koga ali 

česa? 

Grad se lahko pohvali z največjim gradom na Slovenskem. S čim?/S kom ali s čim?  

Hodijo na sezonsko delo čez mejo v bliţnje vasi.   Na kaj?/Na koga ali kaj?  

V grajski kripti so počivali nekdanji grajski velikaši.  Kdo?/Kdo ali kaj?  

V občini je tudi nekaj vinotočev.     V čem?/V kom ali v čem?  

Na Küzmičevi rojstni hiši je danes spominska plošča.  Kaj?/Kdo ali kaj?  

Stoji na trdi skali v gornjem delu vasi.    Na čem?/Na kom ali čem?  

Beli kriţ spominja na kugo.      Na kaj?/Na koga ali kaj?  

V Doljnih Slavečih se je rodil prvi prekmurski katoliški pisatelj. Kdo?/Kdo ali kaj? 

Pogosto pa se turisti ustavijo tudi ob Pütarovem mlinu.  Ob čem?/Ob kom ali ob čem? 

 

10. naloga: 

 VPRAŠALNICA SKLON 

V isti stavbi je še pošta. Kaj?/Kdo ali kaj?          imenovalnik 

V Pörgi je trgovina z gradbenim materialom. S čim?/S kom ali čim?         orodnik 

Goričko je del Prekmurja. Česa?/Koga ali česa? rodilnik 

Grad stoji nad mestom na trdi skali.   Nad čim?/Nad kom ali nad 

čim? 

orodnik 

Küzmič je pisal knjige. Kaj?/Koga ali kaj? toţilnik 

V apartmajih lahko turisti ostanejo več dni. V čem?/V kom ali v čem? mestnik 

Iz Grada se prebivalci vozijo delat v Avstrijo.  Kdo?/Kdo ali kaj? imenovalnik 

Kuga je po teh krajih pogosto morila. Po čem?/ Po kom ali po 

čem? 

mestnik 

 

11. naloga: 

          im./I   mest./M      or./O          toţ./T 

Moj sošolec je bil poleti v Prekmurju. Tja je potoval s teto, s katero sta odšla v toplice.  

    mest./M           mest./M   or./O 

Vsak dan je plaval v velikem bazenu, jedel v hotelu, zvečer pa z novimi prijatelji igral  

     toţ./T       rod./R          im./I        rod./R     mest./M 

druţabne igre. Blizu toplic je bilo teniško igrišče in nekaj časa so preţiveli tudi ob igranju 

  rod./R 

tenisa. 

SE NAM PRIDRUŢITE NA GRAŠČAKOVI POTI? 



 

1. naloga: 

a) Po smislu, npr.: 

Da bi domače prebivalce in ostale obiskovalce (od blizu in daleč) obvestili o 11. pohodu  

po graščakovi poti. 

b) Besedilo je bilo objavljeno na spletni strani/internetu občine Grad/http://www.obcina-

grad.si  

 

2. naloga:  

Besedilo, ki sem ga prebral/-a, je sporočilo/opis kraja/vabilo/obvestilo/novica. 

 

3. naloga:  

dolţina poti   organizator pohoda   moţnosti prehrane na poti 

stroški pohoda ura začetka pohoda  datum pohoda    

kraj začetka pohoda smer oz. potek poti  moţnost dodatnih informacij 

namen pohoda moţnost prevoza za utrujene     

 

4. naloga:  

Ko se v šoli odpravljamo na športni dan, nas učitelj o tem obvesti pisno in ustno. To 

obvestilo je namenjeno meni in sošolcem/samo meni. 

Zdravnik me obvesti, da je moj sistematski pregled prestavljen. Tako obvestilo naj 

preberemo jaz in moji starši/jaz in vsi moji sošolci. 

Na televiziji vidim obvestilo, da določena oddaja odpade. To obvestilo so televizijci 

namenili samo meni/vsem gledalcem. 

V časopisu preberem, da bo v Lutkovnem gledališču Maribor ponovno igrica o kosovirjih. 

Za to obvestilo si uredniki časopisa ţelijo, da bi ga prebral/-a samo jaz/da bi ga prebralo 

čim več otrok in njihovih staršev. 

 

5. naloga:  

Obvestilo je lahko namenjeno širši mnoţici ljudi, zato je to javno obvestilo. 

Obvestilo je lahko namenjeno posamezniku, zato je to zasebno obvestilo. 

 

6. naloga:  

a) Po smislu, npr.:  

Obvestilo o pohodu po Graščakovi poti je javno/zasebno besedilo, saj je namenjeno 

širši mnoţici ljudi/saj je namenjeno domačinom in obiskovalcem od daleč in blizu/saj je 

namenjeno vsem, ki jih zanima pohod po Graščakovi poti/saj je objavljeno na spletu.  

b)  

 Javno besedilo  Zasebno besedilo 

Zahvala sosedu za pomoč pri selitvi   + 

Opravičilo poslušalcem radia zaradi napak pri prenosu 
oddaje 

+  

Tvoji pozdravi z morja sosedom, poslani na razglednici  + 

Novica o prometni nesreči, objavljena v časopisu +  

Vabilo na odprtje razstave, objavljeno na spletu +  

Vabilo na koncert v vaškem kulturnem domu, 

objavljeno na lokalnem radiu 

+  



Tvoje obvestilo mami, napisano na listku, pripetem na 

hladilnik 

 + 

Tvoje SMS-sporočilo očetu  + 

Oglas, objavljen na televiziji +  

E-pismo, poslano na tvoj naslov  + 

Novica, pripeta na »zid« socialnega omreţja +  

 

7. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Zgornji besedili sta prav tako obvestili, saj v 1. besedilu mama sina obvešča, da sta z 

očetom kljub deţju odšla na pohod, v 2. pa gospod Daniel Huber obvešča g. Kuzmiča, 

da pohod ne bo odpadel kljub slabemu vremenu.  

 

8. naloga:  

 Besedilo 1 Besedilo 2 

Avtor besedila naslovnika vika.  + 

Avtor ima do naslovnika domač, prisrčen odnos. +  

Besedilo vsebuje konkreten podatek, po katerem vemo, da 

gre za obveščanje. 

 + 

Iz besedila moramo sami razbrati, da gre za obvestilo. +  

Besedilo ima posebno zgradbo (z naslovom avtorja in 

naslovnika, naveden je kraj, datum pisanja). 

 + 

Besedilo vsebuje čustva. +  

Besedilo ima uraden podpis (ime in priimek pisca).  + 

V nagovoru je uporabljen spoštljiv izraz.  + 

Pozdrav v besedilu je prisrčen, neuraden, ljubek. +  

 

9. naloga:       

Nagovori v uradnem obvestilu: 

Spoštovani!, Spoštovani prof. Novak!  

 

Nagovori v neuradnem obvestilu:  

Dragi Joţe!, Ţivio!, Jaka!, Pozdravljeni, 

dragi moji! 

Pozdravi v uradnem obvestilu:  

Lepo vas pozdravljam., S 

spoštovanjem in pozdravi, Lep 

pozdrav 

Pozdravi v neuradnem obvestilu:  

Adijo!, Čao, čao!, Se vidiva!, Pa, pa!, 

Lep pozdrav, Ţivio! 

 

10. naloga: 

6   Za spremembo se opravičujemo in vas lepo pozdravljamo. 
7   Zdravka Špacapan, dr. med. 
1   Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 1, 5000 Nova Gorica 
2   Nova Gorica, 17. 11. 2016 
5   Obveščamo vas, da je vaš pregled, ki bi ga morali imeti v četrtek, 24. 11. 2016, ob  

10. uri, prestavljen na ponedeljek, 28. 11. 2016, ob 9.30. 
4   Spoštovani gospod Lozar! 
3   Franc Lozar, Cvetlična cesta 10, 5000 Nova Gorica 

Prepis v zvezek: 

Zdravstveni dom Nova Gorica 



Rejčeva ulica 1 

5000 Nova Gorica     Nova Gorica, 17. 11. 2016 

 

Franc Lozar 

Cvetlična cesta 10  

5000 Nova Gorica 

Spoštovani gospod Lozar! 

 

Obveščamo vas, da je vaš pregled, ki bi ga morali imeti v četrtek, 24. 11. 2016, ob  
10. uri, prestavljen na ponedeljek, 28. 11. 2016, ob 9.30. 
Za spremembo se opravičujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

Zdravka Špacapan, dr. med.  
       

Napisal/-a sem uradno, zasebno obvestilo. 

 

SAMOSTOJNO DELO/DELO V DVOJICAH 

Po smislu.  

 

ČAS ZA NOVO LOČILO 

 

1. naloga: 

a) V povedi so uporabljena ločila: pika/vezaj/pomišljaj/vejica/dvopičje/oklepaj/podpičje. 

b) Vsa ločila so sestavljena iz enega dela./Dve ločili sta sestavljeni iz enega dela, 

eno pa iz dveh delov./Vsa ločila so sestavljena iz dveh delov./Eno ločilo je sestavljeno 

iz enega dela, dve ločili pa iz dveh delov. 

c) A Vejica. 

B Podpičje. 

C Oklepaj. 

Č Vezaj. 

č) Pisec obvestila je oklepaj uporabil, 

– da bi vanj zapisal tisto, kar je na začetku pozabil. 

– da bi nas opozoril, da besed v oklepaju ni treba prebrati. 

– da bi nas opozoril na napako, ki je ni hotel brisati. 

– da bi naštel nekaj zanimivosti, ki jih bodo pohodniki videli ob poti. 

– da bi z oklepajem opozoril, da je ta del besedila nepomemben. 

d) A Zaklepaj lahko stoji samostojno, in sicer namesto dvopičja, saj tudi za dvopičjem 

naštevamo primere. Uklepaj ne more biti samostojno ločilo. 

B Ne zaklepaj in ne uklepaj ne moreta biti enodelni ločili. 

C Zaklepaj lahko stoji samostojno, in sicer za malo črko pri naštevanju, npr. a), b) itd., 

uklepaj pa ne. 

 

2. naloga:  

a) Oklepaj je v zgornjih povedih pravilno/nepravilno zapisan. 

b) V Pörgi so najpomembnejše ustanove in lokali (Osnovna šola Grad, vrtec, lekarna, 

zdravstveni dom, frizerski salon, cvetličarna, zobna ambulanta, banka, pisarna 

zastopstva Zavarovalnice Triglav). 



Skrbijo tudi za turizem, saj imajo veliko turistično privlačnih mest (vinotoči, turistične 

kmetije, apartmaji). 

Najpomembnejši je središčni del Grada (Pörga). 

 

3. naloga:  

Popotniki se bodo na Graščakovo pot podali z namenom, da bi spoznali nekaj 

znamenitosti. Ko bodo prispeli h gradu, se bodo okrepčali s čajem in z domačimi 

dobrotami, s katerimi jim bodo postregle domače gospodinje. K tej največji in 

najpomembnejši zgradbi v Gradu jih bo namreč vodila pot navzgor, saj je grad na hribu. 

Napolnjeni z novo energijo bodo nadaljevali hojo med sadovnjaki z domačimi vrstami 

sadja. Seznanjali se bodo s kulturo tamkajšnjih krajev in poklepetali s prijaznimi 

prebivalci. K lepemu dnevu bo pripomoglo še prijetno jesensko vreme, saj so domačini v 

pogovoru z vremenoslovci izvedeli, da bo dan obsijan s soncem.  

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

 

1. naloga:  

      VPRAŠALNICA      SKLON 

Društvo Kaj?/Kdo ali kaj? imenovalnik/im./I 

za razvoj Za kaj?/Za koga ali za kaj? toţilnik/toţ./T 

turizma Česa?/Koga ali česa? rodilnik/rod./R 

letos pripravlja   

7. pohod po Kaj?/Koga ali kaj? toţilnik/toţ./T 

Graščakovi poti. Po čem?/Po kom ali po čem? mestnik/mest./M 

 

         VPRAŠALNICA        SKLON 

Za pohodnike je Za koga?/Za koga ali za kaj? toţilnik/toţ./T 

pripravljena tudi   

zloţenka Kaj?/Kdo ali kaj? imenovalnik/im./I 

z zemljevidom S čim?/S kom ali s čim? orodnik/or./O 

poti in  Česa?/Koga ali česa? rodilnik/rod./R 

opisom  S čim?/S kom ali s čim? orodnik/or./O 

znamenitosti.  Česa?/Koga ali česa?  rodilnik/rod./R 

 

3. naloga:  

Samostalnik Vprašalnica Sklon 

pot Kaj?/Koga ali kaj?   toţilnik/toţ./T 

namenom  S čim?/S kom ali s čim? orodnik/or./O 

prebivalci Kdo?/Kdo ali kaj?  imenovalnik/im./I 

obiskovalci Kdo?/Kdo ali kaj?   imenovalnik/im./I 

poti Ob čem?/Ob kom ali ob čem? mestnik/mest./M 

lepote Kaj?/Koga ali kaj?          toţilnik/toţ./T 

znamenitosti Kaj?/Koga ali kaj? toţilnik/toţ./T 

 

4. naloga:  

ladja – rod. ed. – ladje    breza – daj. ed. – brezi 

graščak – daj. ed. – graščaku pot – mest. ed. – (o) poti 



nedelja – or. ed. – (z) nedeljo  vreme – mest. ed. – (o) vremenu 

srce – rod. ed. – srca   cerkev – or. ed. – (s) cerkvijo 

prireditev – toţ. ed. – prireditev drevo – daj. ed. – drevesu 

pisarna – or. ed. – (s) pisarno znamenitost – rod. ed. – znamenitosti 

 

5. naloga:  

V nedeljo se bom udeleţil pohoda. Ob poti bom zagotovo videl veliko zanimivega, najbolj 

pa me zanimata grad in kripta. Obema znamenitostma bom posvetil več časa. Tudi pred 

cerkvijo Marije Vnebovzete se bom ustavil. Veselim se klepeta s prijaznimi domačini, 

ki nam bodo med hojo dajali pogum. Ko se bom vrnil domov, bom vsem sosedom pokazal 

zloţenko in jih poskusil navdušiti za ogled Prekmurja. 

 

6. naloga:  

Samostalnik Vprašanje Sklon 

šoli V čem bi bilo brez sošolcev zelo dolgočasno? mest. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

sprehod Na kaj se je odpravil s psom? toţ. 

psom S čim se je odpravil na sprehod? or. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

babici Komu bom za praznik kupil roţe? daj. 

dan Za kaj bom babici kupil roţe? toţ. 

roţe Kaj bom kupil babici za praznik? toţ. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

starši S kom si ţelim poleti oditi na Triglav? or. 

Triglav Na kaj si ţelim poleti oditi s starši? toţ. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

Jakcu Komu nočeš posoditi svinčnika? daj. 

svinčnika Česa nočeš posoditi Jakcu? rod. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

gozdom Pred čim je bil za hišo velik travnik? or. 

hišo Za čim je bil pred gozdom velik travnik? or. 

travnik Kaj je bilo pred gozdom za hišo? im. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

skodelico Kaj bi rad popil? toţ. 

 Skodelico česa bi rad popil? rod. 

 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

odmorom Med čim so se fantje stepli pred šolo? or. 

fantje Kdo se je med odmorom stepel pred šolo? im. 

šolo Pred čim so se fantje med odmorom stepli? or. 



 

Samostalnik Vprašanje Sklon 

Metka Kdo je stekel proti očetu? im. 

očetu Proti komu je stekla Metka? daj. 

 

SAMOSTOJNO DELO/DELO V DVOJICAH 

Po smislu. 

 

7. naloga:  

O, to je sosedova gospa! 

Kdo te gospe še ne pozna? 

Gospe največ pomeni slava, 

zato gospo začne boleti glava, 

če o gospe se ne govori lepo! 

Torej – previdno s to gospo! 

Na hribu velik grad stoji, 

z gradu se straţa razgleduje, 

a proti gradu vitez mlad hiti, 

od daleč grad ţe opazuje. 

V gradu ga princesa čaka zvesta, 

z gradom bo zamenjal slavna mesta. 

a) gospa: im., rod., daj., toţ., mest., or.  

    grad: im., rod., daj., toţ., mest., or. 

b) Po smislu. 

 

8. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Sošolcu sem posodil učbenik za zgodovino. 

Zaradi bolezni Petre ţe nekaj časa ni na trening.  

Z novim kolesom sem se odpeljal dogodivščinam naproti. 

Na naši kulturni poti smo si ogledali tudi najbolj znana gradova.  

Ob poteh v vas so vaščani nasadili različne roţe. 

Minister ni mogel obiskati vseh šol v pokrajini.  

Za likovno vzgojo sem prinesel ošiljena svinčnika. 

Kozarci so stali na najvišji polici.  

Pri večerji so se otroci pogovarjali o izletu. 

Slabo vreme nam je preprečilo pohod po Jurčičevi poti. 

 

9. naloga:  

12 Kdo?  11 Česa?  / Koga?  1 Komu?  3 O kom?  2 Zaradi česa?  

7 O čem?  / Kaj?   4 S čim?  5 Med čim?  9 Pri čem?  6 H komu?   

8 K čemu? / Na kaj? 10 V čem? 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.:  

MLIN 

I Na Muri še vedno stoji dedkov mlin. 

R Ko sem hodil okoli mlina, sem zaslišal nenavadne zvoke. 

D Izletniki so se odpravili proti vaškemu mlinu. 

T Mlin so začeli obnavljati. 

M V mlinu so mleli ţito za vse okoliške prebivalce. 

O Za mlinom smo zagledali stavbo, izdelano iz lesa. 

 



OBČINA 

I Ljubljana je najbolj razvita občina. 

R Zaradi nestrinjanja občine je propadel projekt gradnje mostu. 

D Zaradi plazu je cesta proti občini zaprta. 

T Občino se obiskali predstavniki ameriške ambasade. 

M Ljudje so se razveselili novih parkirnih mest pri občini. 

O Pred občino so protestirali mladi raziskovalci. 

 

DREVO 

I Drevo je zraslo 40 metrov visoko.  

R Učenci predmetne stopnje so sodelovali v projektu Od drevesa do papirja.  

D Pika je stekla k sosedovemu drevesu. 

T Zaradi škodljivcev, ki so napadli drevo, so ga posekali.  

M Pri drevesu so zagledali ţalostnega dečka. 

O Nad drevesom se je pojavil nenavaden oblak.  

 

11. naloga: 

Osilnica 

Osilnica je obmejno obcestno naselje z gručastim jedrom in zaselkom Potuharico. 

Naselje je središče občine. Leţi v dolini reke Kolpe, na ravni terasi, imenovani tudi 

Osilniško polje (Osilniška dolina). 

V Osilnici je le ena tovarna (obrat tovarne Liv iz Postojne). Juţno od naselja se rečica 

Čabranka zlije z reko Kolpo. V kraju so cerkev sv. Petra in Pavla, hotel Kovač, trgovina, 

ambulanta in štiriletna osnovna šola. Kraj je turistično zelo privlačen, saj nudi rafting na 

Kolpi, po reki se je mogoče peljati tudi s kanuji, prazne ceste nas pritegnejo  

h kolesarjenju. Z dolgimi sprehodi v okoliške gozdove, kjer je mogoče srečati tudi 

medvede, se vračamo k neokrnjeni naravi. Pri Kovaču gosta razvajajo z domačo hrano 

(doma pečejo tudi kruh), v njihovi lasti sta tudi adrenalinski park in pokriti bazen. 

 

12. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Slovensko mladinsko gledališče 

Vilharjeva ulica 11 

1000 Ljubljana     Ljubljana, 8. 12. 2016 

 

g. Ferdinand Novak 

Kmečka ulica 5 

1000 Ljubljana 

 

Spoštovani g. Novak, 

 

Obveščamo Vas, da smo vam kljub razprodani predstavi Grešni kozel zagotovili vstopnico 

za njen ogled. Predstava bo v soboto, 17. 12. 2016(, ob 19. uri). 

Upamo, da si boste vzeli čas za ogled predstave.  

Veselimo se vašega obiska in Vas lepo pozdravljamo.  

         Jaka Mušič, 

       predstavnik za stike z javnostjo 



 

13. naloga: 

V Zidanem Mostu večkrat obiščem svojo teto. Meta z očetom poleti rada planinari v 

Julijskih Alpah, Cene pa raje poleţava na plaţah Jadranskega morja. V Nedeljskem 

dnevniku sem prebral zanimiv članek. Tudi pri vas za domače branje berete Sneţno 

kraljico danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena? Si ţe bil na L/ljubljanskem 

gradu? Najboljše češnje se dobijo v Goriških brdih. Na reki Dravi imamo veliko 

hidroelektrarn. V Novem mestu je nekaj let ţivel tudi pesnik Dragotin Kette. 

 

14. naloga: 

Po smislu. 

 

15. naloga: 

Po smislu. 

 

ČESA SEM SE NAUČIL/-A? 

Rezultati in premislek ob njih 

Po smislu. 

 



 

3. UČNI SKLOP: POSPRAVIMO VRVICE 

 

UPORABNO DARILO ZA PRAZNIKE 

1. naloga:  

Besedilo je napisal/-a/Avtor izhodiščnega besedila je L. Tomaţič. 

Besedilo je bilo objavljeno v reviji Unikat. 

Po smislu, npr.:  

Revija je namenjena vsem, ki radi ustvarjajo/ki so ustvarjalni/ki radi sami izdelujejo darila 

in različne izdelke. 

Po smislu, npr.: 

To besedilo bi bilo lahko objavljeno še v PIL-u/na spletnih straneh/v knjigi Ustvarjalne 

urice/v knjigi Ideje brez meja. 

 

2. naloga: 

Suho in očiščeno škatlo prebarvamo z belo barvo, le spodnji stranski del/zgornji sprednji 

del pustimo nepobarvan. 

Na nepobarvani del namestimo trak, da vidimo, kako široko zarezo moramo narediti/ 

kako dolg trak bomo lahko shranili v škatlo. 

Luknjici, ki ju bomo naredili, bosta označevali širino traku/dolţino traku. 

Podobne oznake naredimo še na preostalih treh/dveh delih škatle. 

Ko iz prtičkov izreţemo motive, z njimi okrasimo nepobarvane/pobarvane dele škatle. 

Dva krajša in dva daljša pravokotnika, ki ju izreţemo iz valovite lepenke, bomo uporabili 

za pregrado med različnimi trakovi/za izdelavo stranic škatle. 

V tako izdelani škatli bomo lahko hranili tri/štiri različne trakove. 

 

3. naloga: 

 olfa noţ: je univerzalni tehnični noţek/grafični noţek za rezanje papirja, plastike … 

 akrilni lak oz. akrilna barva: je hitro sušeča barva na osnovi akrila/vodoodporna barva 

za vse vrste zunanjih premazov, za umetnije. 

 

4. naloga: 

Po smislu: 

olfa noţ: Z olfa noţem zareţemo od luknjice do luknjice štiri zareze. 

papirnat prtiček: Iz papirnatega prtička izreţemo motive za okrasitev embalaţe (na 

mestih, kjer smo jo prebarvali z belo).  

valovita lepenka: Iz valovite lepenke izreţemo dva daljša in dva krajša pravokotnika, ki ju 

uporabimo za pregrade./Valovita lepenka nam sluţi za pregrade. 

zlat flomaster: Z zlatim flomastrom okrasimo embalaţo ali jo opremimo z napisom. 

 

5. naloga: 

Po smislu: 

Akrilno barvo na embalaţo nanesemo dvakrat, če je to potrebno/če je škatla stara ali zelo 

popisana/ne prekrijemo vseh starih napisov ţe prvič. 

Spodnji stranski del embalaţe ostane nepobarvan, da vidimo, kaj (ali koliko traku) imamo 

v škatli.  



Z olfa noţem v embalaţo zareţemo štiri zareze, saj bomo v škatli hranili štiri 
trakove/bomo tako laţe naredili zareze za trak/bomo skoznje potegnili štiri vrvice.      

Na embalaţo lahko dodamo napis, da vemo, kaj imamo shranjeno v škatli/kateri trak 
imamo shranjen v škatli. 

6. naloga:  

2   Na obeh straneh traku z vročo šivanko naredimo v škatlo luknjici, da z njima označimo  

širino traku.  

7   Po dva enaka dela lepenke zlepimo skupaj z ravnima stranema. 

10  Po ţelji embalaţo okrasimo z zlatim flomastrom ali jo opremimo z napisom. 

1   Očiščeno in suho embalaţo pobarvamo z belo akrilno barvo, da na njej prekrijemo 

stare napise. 

3   Od luknjice do luknjice z olfa noţem zareţemo štiri zareze.  

4   Iz papirnatega prtička izreţemo motive za okrasitev embalaţe na mestih, kjer smo jo 

prebarvali z belo.  

6   Iz valovite lepenke izreţemo dva daljša in dva krajša pravokotnika, ki ju bomo 

uporabili za pregrade. 

9   V škatlo pospravimo še tri različne trakove. 

5   Dele iz prtička poloţimo na ţeleno mesto in jih premaţemo z akrilnim lakom. (3) 

8   Trak, ki ga ţelimo shraniti, poloţimo v enega od nastalih prostorčkov in konec traku  

povlečemo skozi zarezo.  

 

7. naloga:  

A   Pokrov embalaţe pustimo nepobarvan. 

B   S šivanko v embalaţo naredimo zareze. 

C   Dele prtička, ki bodo uporabljeni za okras, poloţimo na embalaţo in prebarvamo z 

akrilno barvo. 

Č   Na krajši polovici pravokotnikov, ki bosta tvorila pregrado, naredimo zarezo. 

D   V embalaţo vstavimo oţji del lepenke, v zarezo pa daljšega, da embalaţo razdelimo 

na štiri dele. 

E   Trak, ki ga bomo hranili v škatli, damo v enega od štirih prostorčkov in konec traku 

povlečemo skozi zarezo. 

 
8. naloga: 
Iz izhodiščnega besedila sem se naučil/-a, kako se izdela/naredi škatlo za trakove. Ker 

sem skozi zaporedje korakov sledil/-a izdelavi škatle in bi po tem zaporedju ta izdelek tudi 

v resnici lahko naredil/-a, je to besedilo nasvet za izdelavo škatle/navodilo za izdelavo 

škatle/recept za izdelavo škatle/opis škatle za trakove. V okvirčkih znotraj besedila sem 

imel/-a napisano, kateri material in katero orodje potrebujem za izdelavo. Tako besedilo 

imenujemo nabor pripomočkov/seznam materiala in orodja/opis materiala in orodja/ 

navodilo za delo. 

 
9. naloga: 
Po smislu, npr.:  
Fotografije nam pomagajo pri izdelovanju škatle za trakove./S pomočjo fotografij laţje 
izdelamo škatlo za trakove. 
Po smislu, npr.:  
Pri izdelovanju škatle za trakove bi opazoval/-a fotografije, saj bi mi olajšale izdelavo. 
 



SAMOSTOJNO DELO 
Po smislu. 

KDO VSE BERE NAVODILA ZA DELO – JAZ, TI, MIDVA, VI? 
 
1. naloga: 
Po smislu, npr.:  

a) Maj je pri pisanju navodila preveč/pogosto ponavljal posamezne besede/besedne 

zveze.  

b)  

1. Iz beţ kartona izreţemo sidro. Z rjavo barvo sidro pobarvamo. 

2. Iz belega kartona izreţemo dve morski zvezdi, rakovico in rešilni obroč. Elemente lahko 

izreţemo s pomočjo rezanih šablon, če rezane šablone imamo. 

3. Morski zvezdi in rakovico pripravimo za barvanje. Na morsko zvezdo in rakovico s  

čopičem ali z gobico previdno nanesemo barvo. 

4. Rešilni obroč pobarvamo črtasto. Pomagamo si z ravnilom, ravnilo poloţimo na motiv.  

Ob motivu potegnemo s čopičem. 

5. Vse pobarvane dele pustimo, da se na zraku posušijo. Nato pobarvanim delom s črno  

Barvo osenčimo robove. 

6. Na sidro in okrog sidra zaveţemo vrv. Na nekaterih mestih vrv zalepimo. 

7. Na spodnji del sidra razporedimo zvezdi, rakovico in rešilni obroč. Nato zvezdi, rakovico 

in rešilni obroč zalepimo na sidro. 

8. Ploščate perle prilepimo na sredino spodaj. S ploščatimi perlami okrasimo tudi vrv. 

c)  

1. Iz beţ kartona izreţemo sidro. Z rjavo barvo ga pobarvamo. 

2. Iz belega kartona izreţemo dve morski zvezdi, rakovico in rešilni obroč. Elemente lahko 

izreţemo s pomočjo rezanih šablon, če jih imamo. 

3. Morski zvezdi in rakovico pripravimo za barvanje. Nanju/Na njiju s čopičem ali z gobico 

previdno nanesemo barvo. 

4. Rešilni obroč pobarvamo črtasto. Pomagamo si z ravnilom, poloţimo ga na motiv.  

Ob njem potegnemo s čopičem. 

5. Vse pobarvane dele pustimo, da se na zraku posušijo. Nato jim s črno barvo osenčimo 

robove. 

6. Na sidro in okrog njega zaveţemo vrv. Na nekaterih mestih jo zalepimo. 

7. Na spodnji del sidra razporedimo zvezdi, rakovico in rešilni obroč. Nato jih zalepimo na 

sidro. 

8. Ploščate perle prilepimo na sredino spodaj. Z njimi okrasimo tudi vrv. 

 
2. naloga:  
a) / 
b) Očiščeno in suho embalaţo pobarvamo z belo akrilno barvo, da na njej prekrijemo 

stare napise.  

Na stranski nepobarvani del po sredini poloţimo trak, ki ga bomo shranjevali v škatli.  

Iz papirnatega prtička izreţemo motive za okrasitev embalaţe na mestih, kjer smo jo 

prebarvali z belo.  

Dele iz prtička poloţimo na ţeleno mesto in jih premaţemo z akrilnim lakom. 

 
3. naloga: 



a) Iz valovite lepenke izreţemo dva daljša in dva krajša pravokotnika, ki ju bomo uporabili 

za pregrade.  

Na sredini vsakega od njiju na daljši stranici naredimo zareze do polovice. 

b) Po smislu, npr.:  
Avtorica se je izognila ponovitvi podčrtane besedne zveze, tako da jo je nadomestila v 
prvi povedi z besedico ju, v drugi pa z besedico njiju.  

 
4. naloga:  
a)  
 
 
 
 
 

b) Iva, dvomim, da bi tudi jaz znala narediti tako lepo škatlo za trakove! 

Če boš natančno prebrala navodila, Petra, bo tebi to zagotovo uspelo. 

c) A  Vsi opazovani zaimki so po obliki enaki, saj vsi nadomeščajo samostalnike. 

B  En zaimek (jaz) se nanaša na govorečega, en zaimek (tebi) na ogovorjenega, trije 

(ga, jo, njima) pa na nekoga tretjega. 
C  Dvema zaimkoma (jaz, tebi) lahko določimo sklon, drugim pa se tega ne da. 
Č  Za dva zaimka (jaz, tebi) se ne da določiti, na kaj se nanašata oz. kateri 

samostalnik nadomeščata. 
 
5. naloga:  
Zaimek: mi Oseba: 1. os.; Zaimek: ti Oseba: 2. os.; Zaimek: jaz Oseba: 1. os.; 

Zaimek: tebi Oseba: 2. os.; Zaimek: onadva Oseba: 3. os.; Zaimek: jo Oseba: 3. os. 

 
6. naloga:  
a) ZAIMEK:  BESEDA/BESEDNA ZVEZA 

jo    embalaţa 
    jih    dele iz prtička 
b) Izpisani samostalnik je v ednini, besedna zveza pa v mnoţini. 

c) A Osebni zaimki poznajo ednino, dvojino in mnoţino. 

B Osebnim zaimkom števila ne moremo določiti. 

C Nekateri osebni zaimki imajo določljivo število, drugi pa ne. 

 
7. naloga:  

 Ednina Dvojina Mnoţina 

1. oseba jaz midva, midve/medve mi, me 

2. oseba ti vidva, vidve/vedve vi, ve, Vi 

3. oseba on, ona, ono onadva, onidve/onedve oni, one 

a) Ker zaznamuje skupino oseb, ki so moškega in ţenskega spola. 

Ker se nanaša na osebo, ki jo vikamo. 

Ker se nanaša na srednji spol mnoţine, podobno kot ono v ednini. 

b) jaz, ti, Vi 
 
8. naloga:  
a) 
 
 
 
 

 Osebni zaimek Beseda, namesto katere stoji 
osebni zaimek 

1. poved ga trak 

2. poved jo šivanka 

3. poved njima luknjici 

Zaimek Vprašalnica Sklon 

(z) njima S čim?/S kom ali s čim? orodnik/or./O 

(od) njiju Od česa?/Od koga ali česa? rodilnik/rod./R 

ju Kaj?/Koga ali kaj? toţilnik/toţ./T 



b) Izpisani zaimki so oblike zaimka ona/oni /one/on/onadva/onidve. 
c) Nekateri osebni zaimki imajo dolgo in kratko obliko, npr. njiju/ju ali njega/ga. Daljšo 

obliko uporabljamo, ko o čem govorimo prvič, ko ţelimo poimenovano z zaimkom 

poudariti (npr. njih bomo uporabili za pregrade), in takrat, ko ob zaimku stoji predlog, 

npr. od njiju, o njem. 

 
9. naloga:  
Če vprašate mene, bi pred izdelovanjem škatle za trakove natančno prebrala navodilo. 

Navodila za delo so pomembna, saj jih sicer revije in knjige sploh ne bi objavljale. Pogosto 

pa jih priloţijo tudi izdelkom, ki jih je pred uporabo treba sestaviti ali pa se le seznaniti z 

njihovim delovanjem. Slovenci smo menda znani po tem, da se lotimo nalog, ne da bi se 

prej poučili, kako naj to storimo. Šele ko se nam pri delu zaplete, začnemo iskati navodila. 

Sosed mi je povedal, da sta s sinom nekoč sestavljala omaro. Navodila ju niso zanimala, 

dokler nista ugotovila, da jima ni jasno niti, kateri deli omare sodijo skupaj, in da je 

nikakor ne bosta spravila pokonci. Ni jima preostalo drugega, kot da sta se lotila od 

začetka, seveda po navodilih.  

 
10. naloga:  
Ko je škatla izdelana, trak, ki ga (toţ./T) ţelimo shraniti, poloţimo v enega od nastalih 

prostorčkov. Zareze, ki smo jih (toţ./T) naredili ob straneh, nam (daj./D) pomagajo konce 

trakov potegniti navzven. Ko v škatlo spravimo tri trakove, jo (toţ./T) pokrijemo. Zdaj je 

v njej (mest./M) red. Ker je ob straneh nepobarvana, nam (daj./D) to pomaga, da vedno 

vemo, koliko traku je še v njej (mest./M). Če nas (toţ./T) zamika, lahko dodamo še napis. 

Z njim (or./O) škatlo še polepšamo. 

 

11. naloga: 

Osebni 

zaimek 

Oseba 

 

Število Sklon Beseda/besedna zveza, namesto 

katere stoji vsak osebni zaimek 

je 3. os. ed. rod./R poletna dekoracija 

ga 3. os. ed. toţ./T marsikateri učenec 

jih 3. os. mn. toţ./T počitnice 

 

12. naloga:  

Iva za izdelavo potrebuje lepilo. Nesel ji ga bom. 

Iva, potrebujem škarje. Posodi mi jih, prosim. 

Za dokončanje škatle potrebujem še zlat flomaster. Brez njega je ne morem dokončati. 

V škatlo moram vstaviti še te pravokotnike. Pridrţi mi jo/jih, prosim. 

Na škatlo bom dodal napis. Z njim jo bom olepšal. 

Škatlo sta mi pomagala dokončati dva sošolca. Brez njiju je ne bi tako hitro dokončal. 

 

13. naloga: 

a) Nato škatlo pokrijemo. Ker je embalaţa na straneh nepobarvana, skoznjo vidimo, 

koliko še imamo katerega traku. Po ţelji embalaţo okrasimo z zlatim flomastrom ali 

naredimo nanjo napis. 

b) Po smislu. 

c) Po smislu. 

 

14. naloga:  



Tale poslikana škatla bo zanj.  

Škatla bo kmalu narejena. Vanjo bomo shranili trakove.  

Imaš še kak zlat flomaster zanje? 

Pokrov je prebarvan. Skozenj ni mogoče nič videti. 

 

15. naloga:  

Petra bo k izdelovanju povabila tudi Maja, saj nikoli ne pozabi nanj. 

Maj je Ivo poslal po škarje. Poloţila jih je predenj. 

Dodaj ţe ta napis, da greva, ne morem več čakati nate. 

Maj ima mamo rad, škatlo je torej naredil zanjo. 

Vidu je ostal še en trak. Ţal v tej škatli ni več prostora zanj. 

 

DE-LI-MO BE-SE-DE 

1. naloga:  

Na primer:  

plastična: pla-stična/plasti-čna/plastič-na/plas-tična  

embalaţa: em-balaţa/emba-laţa/embala-ţa 

bela: be-la     

valovita: va-lovita/valo-vita/valovi-ta   

lepenka: le-penka/lepen-ka   

papirnat: pa-pirnat/papir-nat  

prtiček: pr-tiček/prti-ček 

 

2. naloga:  

a) Napačno deljene so besede: a-vtomobil, čm-rlj, marm-elada, ţivljen-jski, fi-lm, trpo-tca 

b) Na primer: 

av-tomobil/avto-mobil/avtomo-bil; čmrlj; mar-melada/marme-lada/marmela-da;film, 

ţi-vljenjski/ţivlje-njski, tr-potca/trpot-ca 

 

DELO V DVOJICAH 

Po smislu.  

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

 

1. naloga:  

Z njim so v šoli vedno teţave. – Kje si ga našel? – Imel jo je preveč rad. – Skozi okno je 

opazoval pokrajino, ki mu je bila draga. – Vzel je kovček in se napotil za njima. – Z mamo 

sta si vse zaupala, tudi stvari, ki jih ni vedel nihče drug. – A si jim razdelil vse bombone? – 

Bratov iz petega nadstropja pa ţe dolgo nisem videl – veš ti kaj o njiju? 

2. naloga:  

To sta Maj in Vid. Onadva sta najboljša učenca v razredu. Brez njiju bi bili slabši po 

uspehu, pa tudi pri nogometu. Pri njiju vedno veš, da ti bosta pomagala, če ju boš 

potreboval ali ju boš prosil za dodatno razlago snovi. O njiju med učenci naše šole kroţijo 

same lepe besede. To, da je človek prijatelj z njima, je res odlično! 

 

3. naloga:  

Proti poldnevu sem prišel na vrh Triglava. Z njega je bil lep razgled. 



Mama je med prazniki spekla potico. Z njo je razveselila tudi babico. 

Včeraj nisem napisal naloge. Brez nje si ne upam k matematiki. 

Moj stric se je preselil v Italijo. Poleti bom odšel k njemu. 

4. naloga:  

Če boš hotel dobiti novo kolo, ga boš moral prisluţiti. Pri njej mi je bilo vedno prijetno. Si 

z njima ţe govorila? Pripeljal se je do njih. Nehaj se prerekati z njimi! Ves čas je stal zelo 

blizu njiju. Skoraj se je je dotikal. Pustil vaju je na cedilu. Tudi meni ne verjameš? A greš 

tudi ti z nama? O vaju se zadnje čase slišijo same lepe stvari. 

 

5. naloga:  

Babica oboţuje vrtnice. Za rojstni dan ji bom kupil šopek vrtnic. 

Ţe dolgo časa zbiram znamke. Enkrat jih bom prinesel pokazat v šolo. 

Sosed je ozdravel. Zjutraj sem ga videl hoditi po ulici. 

Vid, če ne bom znal sam narediti naloge, te bom poklical po telefonu. 

Dva sošolca sta se stepla na hodniku. Zaradi njiju je bil kaznovan ves razred. 

Vidim, da imaš novo kolo. Mi ga malo posodiš, prosim? 

Hvala, ker si mi pomagala pri testu. Brez tebe ga ne bi rešila. 

Mama, si dobila moje sporočilo? Poslal sem ti ga ţe pred eno uro. 

 

6. naloga:  

Zaimek Oseba Število Sklon 

jih 3. os.  mn. toţ./T 

njih 3. os. mn. rod./R 

njimi 3. os. mn. or./O 

jo 3. os. ed. toţ./T 

Nanjo 3. os. ed. toţ./T 

ga 3. os. ed. toţ./T 

ti 2. os. ed. im./I 

 

a) piškoti: jih, njih, njimi     vrečica: jo, nanjo 

 

7. naloga:  

To sem jaz, učenec šestega razreda. 

Brez mene tu bila bi sama beda. 

Meni šola – po resnici – ne diši, a bolj mamo kakor mene to skrbi. 

Lahko se kdaj pri meni oglasite ali z menoj/mano na hodniku se dobite. 

 

 

8. naloga:  

ti + on = vidva   on + ona = onadva 

midva + on = mi   midve + ona = me 

vidve + ti = vi/ve     vidva + ona = vi 

onadva + onadva = oni 

 

9. naloga: 

Utrujen je odšel domov. Na vrhu gore je vdihnil sveţ zrak. Dedek se je po kosilu rad 

malo ulegel. Tončku so ţe spet ukradli kolo. Učiteljica je na razredni uri poudarila 



pomen dobrih odnosov. Tudi lanski avgust je bil vroč. Deţ se je ulil na vso moč. Učenci 

so prestrašeno vstopili v pisarno. Veverica sodi med glodavce. Pri padcu se je udaril  

v koleno. Volivci so soglasno izbrali predsednika. Ceneta je v ţivalskem vrtu najbolj 

zanimal lev. Na šoli imamo veliko dobrih bralcev. Včeraj sem se učila predvsem 

naravoslovje. 

 

10. naloga: 

Nekoč je ţivel cesar, ki je neskončno rad imel oblačila. Čeprav bi moral predvsem vladati,  

je raje skrbel za oblačenje. Ko so bili drugi vladarji na pomembnih sestankih, je on sedel 

v oblačilnici. Nekoč sta k njemu prišla dva sleparja, da bi mu sešila novo obleko. Ta je bila 

vidna le tistim, ki so bili pametni. Ko jo je cesar oblekel, obleke ni nihče videl. Toda tega 

tudi nihče ni hotel povedati, saj so se vsi bali, da jih bo cesar imel za neumne. Ko se je 

procesija začela, je cesar pod velikim nebom stopal le v spodnjicah. Otrok v mnoţici je bil 

edini, ki si je upal povedati resnico. 

 

ČESA SEM SE NAUČIL/-A? 

Rezultati in premislek ob njih 

Načrti za naprej 

Po smislu. 



4. UČNI SKLOP: ŠTEVILKE OKOLI NAS 

JE ŠTEVILKA SEDEM SAMO PRAVLJIČNA?  

 

1. naloga:  

Izhodiščno besedilo Skrivnost številke sedem je bilo objavljeno 21. 9. 2012 v časopisu 

Delo/v Delu. Avtor besedila je M. Gr. Besedilo govori o pomenu številke sedem (v 

človekovem ţivljenju). 

 

2. naloga:  

Avtorjev naslov besedila je Veličastna in skrivnosti polna.  

 

3. naloga:  

A Samo otrokom, ki jim starši pred spanjem berejo pravljice. 

B Le učencem 6. razreda, ki bodo besedilo prebrali pri uri slovenščine. 

C Vedeţevalkam, ki s pomočjo številke sedem napovedujejo prihodnost. 

Č Vsem bralcem Dela, ki jih zanimajo skrivnosti številke sedem. 

 

4. naloga:  

V reviji PIL /Slovarju slovenskega knjiţnega jezika/časopisu Dnevnik/enciklopediji/ 

Slovenskem pravopisu/Andersenovi knjigi pravljic /na spletnih straneh časopisa. 

 

5. naloga: 

a) Številko sedem sta uporabila leta 1812 brata Grimm, in sicer v eni od svojih pravljic.  

b) Prvi, ki so uporabili številko sedem pri dogodkih, pomembnih za ţivljenje ljudi, so bili  

    Sumerci in Babilonci. 

 

6. naloga:  

Številka sedem je dobila svoj pomen ţe v davni preteklosti.  DA NE 

Ţe v preteklosti so mnogi opazovali sedem planetov.   DA NE 

V antiki so poznali sedem svetovnih čudes.     DA NE 

Nekaj posebnega pomeni sedmica tudi Indijcem in Kitajcem.  DA NE 

V srednjem veku je imela številka sedem pozitiven pomen.  DA NE 

Številko sedem najdemo tudi v vseh ljudskih rekih.   DA NE 

 

7. naloga: 

V Bibliji je opisano, kako je svet nastal v sedmih dneh, opisanih je sedem čudeţev, ki jih 

je naredil Jezus, in knjiga s sedmimi pečati.  

 

8. naloga: 

Nekoč so otroci začeli hoditi v šolo, ko so bili stari 7 let, in jo končali pri 14 letih starosti.  

Po smislu, npr.: 

Ne, to danes ne velja več, saj gredo otroci v 1. razred, ko so stari šest let, večina pa jo 

konča v letu, ko dopolnijo 15 let.  

 

 

 



9. naloga: 

Po smislu, npr.:  

To je bilo obdobje vstopa v šolo, obdobje, ko nastopi pri otrocih razum (pri 7 letih), 

zaključek osnovnošolskega izobraţevanja (pri 14 letih) in polnoletnost (pri 21 letih).  

 

10. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Številki sedem pravimo pravljično število, ker se pojavi v mnogih pravljicah, ko v njih na 

primer nastopa sedem vran, sedem kozličkov, sedem palčkov. 

 

11. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Da nas številka sedem spremlja kot nekakšna rdeča nit, pomeni, da je številka sedem 

sestavni/bistveni del našega ţivljenja.  

 

12. naloga: 

A Dobro je vsako stvar za sedem let shraniti. 

B Mnoge stvari je bolje kupiti čez sedem let. 

C Vsaka stvar se da kdaj s pridom uporabiti. 

Č Čez sedem let so še vse stvari uporabne. 

 

13. naloga: 

a) ţivali: vrane/vranov, ščurki/ščurkov, kozice/kozic 

b) številka: cifra  področja: sfera/sfer 

c) mladost: starost  prepovedano: dovoljeno  

 

14. naloga: 

Po smislu.  

 

15. naloga: 

Po smislu. 

 

16. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Besedilo mi je bilo zanimivo/dolgočasno/nerazumljivo/polno novih podatkov/ 

razvlečeno/neuporabno/skrivnostno/duhovito/vznemirljivo/predolgo/preprosto/privlačno. 

Pojasnilo: Besedilo mi je bilo zanimivo in polno novih podatkov, saj sem prej številko 

sedem poznal le kot pravljično številko in nisem vedel, da so to številko poznali ţe v davni 

preteklosti in da je z njo povezano toliko dogodkov v človekovem ţivljenju. 

 

17. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Najbolj me je presenetil podatek, da so bili mnenja, da so otroci pri sedmih letih razumni 

in da so sedemletnega tatu zaradi kraje lahko obesili, saj otrok takrat še ne ve dobro, kaj 

je prav in kaj ni prav. 

 

 



SAMOSTOJNO DELO 

Po smislu. 

 

ŠTEVILO GLASOV JE ODLOČALO OO ZMAGOVALKI 

 

1. naloga:  

A Anketo o najbolj branih knjigah v letih 2010/11 in 2011/12. 

B Naročilnico za priljubljene knjige, ki so izšle v šolskih letih 2010/11 in 2011/12. 

C Obvestilo o najljubših knjigah v šolskih letih 2010/11 in 2011/12. 

Č Seznam najljubših knjig po izboru bralcev v šolskih letih 2010/11 in 2011/12. 

 

2. naloga: 

 vrstni red najbolj branih knjig oz. zbirk/katero mesto je osvojila posamezna knjiga 

oz. zbirka 

 avtorja posamezne knjige oz. zbirke/kdo je napisal posamezno knjigo oz. zbirko 

 naslov knjige oz. zbirke/kakšen naslov ima knjiga oz. zbirka 

 število glasov/koliko glasov so bralci namenili posamezni knjigi oz. zbirki 

 

3. naloga: 

Izbrali so 20 knjig oz. zbirk /40 knjig oz. zbirk /manj kot 20 knjig oz. zbirk /več kot 

40 knjig oz. zbirk. 

 

4. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Najbolj priljubljene so bile prevedene knjige, saj so bralci na prvih pet mest dali knjige 

tujih pisateljev in pisateljic/so na najvišjih mestih knjige, ki so jih napisali tuji avtorji.  

 

5. naloga: 

NE 

Po smislu: 

Od 20 izbranih naslovov je kar 13 takih, kjer so bralci glasovali za zbirke oz. naslove vseh 

knjig.  

 

6. naloga: 

V šolskem letu 2011/12 so bralci med najljubše knjige uvrstili 10 prevedenih knjig/knjig 

tujih avtorjev.  

 

7. naloga: 

Največkrat se je uvrstil med priljubljene avtorje Primoţ Suhodolčan.  

 

8. naloga: 

a) V letu 2011/12 se je kar trikrat uvrstila na seznam Desa Muck.  

b) Uvrstila se je na 2., 7. in 14. mesto.  

c) Blazno resno o šoli, Blazno resno o seksu, Laţniva Suzi 

 

9. naloga: 

Na obeh seznamih se je uvrstila visoko (na 2. in 1. mesto) knjiga Grozni Gašper.  



10. naloga: 

Na prvem seznamu je toliko tujih avtorjev kot na drugem.   DA NE 

Bralci so v obeh letih glasovali za eno od knjig Groznega Gašperja.  DA NE 

Na obeh seznamih je na prvem mestu prevedena knjiga.    DA NE 

Na obeh seznamih je knjiga Gorana Vojnovića na 2. mestu 

najljubših slovenskih knjig.        DA NE 

Na prvem seznamu je več slovenskih avtoric kot na drugem.   DA NE 

Na drugem seznamu je omenjenih več zbirk kot na prvem.   DA NE 

 

11. naloga: 

Ne, na prvem seznamu so glasovali za zbirko knjig Ţivalske novice, na drugem seznamu 

pa le za prvo knjigo iz zbirke Ţivalske novice.  

 

12. naloga: 

Več glasov je knjiga Matilda dobila na prvem seznamu, in sicer 363 glasov/v šolskem letu 

2010/11. 

 

13. naloga:  

Knjigi z istim glavnim junakom imata naslov Garfield je zakon! in Garfield vam ţeli srečno! 

 

14. naloga: 

V šolskem letu 2010/11 je knjiga Maček Muri dobila 11 glasov več kot v šolskem letu 

2011/12.  

 

15. naloga: 

Naslov knjige: Mala muca v knjiţnici 

Ime in priimek avtorja: Vilma G. Simončič 

Število dobljenih glasov: 178  

 

16. naloga: 

Knjigam iz prvega seznama./Knjigam iz drugega seznama. 

 

17. naloga: 

Po smislu, npr.: 

V šolskem letu je opravilo bralno značko več bralcev (okoli 400) kot v šolskem letu 

2015/2017, ko je bralno značko opravljalo okoli 300 učencev). V obeh šolskih letih so 

dekleta brala več kot fantje. V šolskem letu 2005/2006 je bila razlika med dekleti in fanti 

manjša kot v letih 2015/2016. Največ bralcev je v 1. triletju, potem pa število bralcev 

pada, v 3. triletju jih je najmanj. V šolskem letu 2015/2016 so s pomočjo staršev največ 

brali učenci 1. razreda in najmanj učenci 9. razreda.  

 

 

 

 

 

 



ŠTEJEMO, BEREMO IN ZAPISUJEMO ŠTEVILKE 

 

1. naloga:  

Sodelovalo je 78 mentorjev. 

Knjiga Blazno resno o šoli je zasedla 1. mesto. 

Knjigo so dobili učenci 7. razredov. 

Najljubša tuja knjiga (Grozni Gašper) je dobila 431 glasov. 

 

2. naloga: 

Mladi bralci so lahko glasovnice oddali tako v knjiţnicah v šoli kot tudi v 45 splošnih 

knjiţnicah. Najljubša tuja knjiga je dobila 18 več glasov kot slovenska. Knjige o Groznem 

Gašperju lahko učenci pri nas berejo ţe 13 let. Knjiga Garfield vam ţeli srečno se je 

uvrstila 15 mest slabše kot najboljša tuja knjiga.  

 

3. naloga: 

a) Z obkroţenimi besedami poimenujemo pojme/izraţamo lastnost/nadomeščamo 

samostalnike/nekaj štejemo. 

b) Koliko bralcev je zanjo glasovalo?  

Katero mesto je osvojila knjiga Garfield vam ţeli srečno?  

Koliko glasov so ji prešteli?  

c)  

Beseda Vprašalnica 

koliko 

Vprašalnica 

kateri/-a/-o 

Poimenovanje 

količine 

Poimenovanje 

vrstnega reda 

431     

16.     

116     

 

č) A To so pridevniki. 

B To so samostalniki. 

C To so števniki. 

Č To so zaimki. 

d) Besede, ki povedo količino, so glavni števniki. 

Besede, ki označijo vrstni red, so vrstilni števniki. 

 

4. naloga: 

a) Ţe petnajsto leto zapored – ţal tudi zadnje – je potekalo glasovanje za Mojo najljubšo 

knjigo po izboru mladih bralcev. Na njem je sodelovalo 78 mentorjev. 

b) Po smislu, npr.: 

Da, saj je prvi števnik vrstilni, ker se po njem vprašamo katero, drugi števnik pa je 

glavni, po njem pa se vprašamo koliko.  

c) Prvi števnik je zapisan z besedo, drugi pa s številko. 

č) Samo s številkami./Samo z besedami./S številkami in besedami. 

 

5. naloga: 

a) Slovenski mladi bralci, ki ţivijo izven slovenskih meja, so poslali 479 glasov. 

b) V povedi sem obkroţil/-a glavni števnik, saj poimenuje količino/število glasov in po  

njem se vprašamo z vprašalnico koliko.  



c) Števnik lahko zapišem tudi z dvema besedama (štiristo devetinsedemdeset). 

 

6. naloga: 

a) A Zanjo je glasovalo osemstoenaindevedeset bralcev. 
B Zanjo je glasovalo osemsto enaindevedeset bralcev. 
C Zanjo je glasovalo osemsto ena in devetdeset bralcev. 

Č Zanjo je glasovalo osemsto enaindevetdeset bralcev. 

b) Pravilni odgovori:  

 Od 1 do 99 pišemo skupaj. 

 Stotice pišemo skupaj. 

 Tisočice pišemo narazen. 

7. naloga: 

a) peto, 7. 

b) Po prvem števniku se vprašamo s koliko, po drugem s kateri.  DA NE 

Po obeh števnikih se vprašamo z vprašalnico koliko.   DA NE 

Po obeh števnikih se vprašamo s katero/kateri.    DA NE 

Oba števnika sta glavna.       DA NE 

Oba števnika sta vrstilna.       DA NE 

Števnika se razlikujeta med seboj tudi v zapisu.    DA NE 

c) Kadar vrstilni števnik zapišem s številko, moram za njo vedno postaviti piko. 

č) 15 . leto zapored je potekalo glasovanje za Mojo najljubšo knjigo. 

15 leto zapored je potekalo glasovanje za Mojo najljubšo knjigo. 

    15. leto zapored je potekalo glasovanje za Mojo najljubšo knjigo. 

 

8. naloga: 

a) Pisateljica Desa Muck je pred več kot petnajstimi leti objavila pet knjig priljubljene 

serije, ki so jo pred tem za svojo vzeli bralci Pila – v vsaki številki so lahko prebrali po 

eno poglavje iz knjige. Knjiga Blazno resno o šoli je v omenjeni zbirki tretja knjiga in je 

izšla leta 2000, 2011. leta pa v prenovljeni in posodobljeni izdaji. Ima 213 strani. 

Široka je 140 mm, visoka 187 mm, njena debelina pa je 17 mm. 

b) Glavni števniki: petnajstimi, pet, eno, 213, 140, 187, 17, 2000 

     Vrstilna števnika: tretja, 2011. 

c) Ponatis knjige Blazno resno o šoli je bil dvatisočenajstega leta. 

č) Knjiga Blazno resno o šoli ima dvesto trinajst strani.  

d) V besedilu je več vrstilnih kot glavnih števnikov. 

 Po glavnih števnikih sem se spraševal/-a s koliko. 

Vsi glavni števniki so zapisani s številkami. 

Oba vrstilna števnika sta zapisana s črkami. 

 Števnik 187 mora biti zapisan z dvema besedama. 

Nekateri števniki v besedilu niso zapisani pravilno. 

 

9. naloga: 

a) Mladi bralci so zbirki knjig Grozni Gašper namenili 891 glasov, prvi knjigi pa 431 

glasov. Knjige o groznem Gašperju so dobile skupaj 1.322 glasov. Knjige o simpatičnem 

junaku so izšle ţe v več kot 30 drţavah. 

b) Obkroţil/-a sem glavne števnike.  

c) 891 – osemsto enaindevetdeset 



431 – štiristo enaintrideset 

1.322 – tisoč tristo dvaindvajset 

30 – trideset 

č) Ne, v besedilu je tudi en vrstilni števnik, in sicer števnik prvi. 

 

10. naloga: 

a) Najljubša slovenska knjiga leta 2008 je bila Košarkar naj bo avtorja Primoţa 

Suhodolčana. 2009. leta pa so mladi bralci izbrali knjigo Pozor, pravljice istega avtorja. 

Od leta 2005 do 2008. leta je bila zmagovalna zbirka knjig o Harryju Potterju. 

b) Ne, obkroţil sem dva glavna in dva vrstilna števnika. 

c) Vsi števniki so zapisani s številko. 

Vsi števniki stojijo pred samostalnikom leto. 

Dva števnika stojita pred samostalnikom, dva pa za njim. 

Za vsemi števniki stoji pika. 

 

11. naloga: 

Pravilno zapisani števniki: R (osemstoprvi), K (devetsto štiriinpetdeset), A (tri tisoč  

štiristo petnajst), T (dva tisoč sto enajst), E (dvesto petindevetdeset),  

I (tisočtristopeti) 

a) Sestavil/-a sem besedo kateri. 

b) Beseda kateri je vprašalnica za vrstilne števnike. 

 

POVEM, VPRAŠAM, UKAŢEM, ODGOVORIM 

1. naloga: 

a) Pogovarjal se je deček s svojimi starši. 

b) Več vprašanj je postavil deček./Več vprašanj so postavili starši./Deček in starši 

so postavili enako število vprašanj./Vsak od njih je postavil po eno vprašanje. 

c) Deček in starši so se najprej pogovarjali, potem pa je bil pogovor zapisan.  

č)  KDO?      KOMU? 

1. poved: deček/sin  (svojim) staršem 

2. poved: starši  dečku/svojemu sinu 

3. poved: deček/sin/fantič ek (svojim)staršem 

4. poved: starši  (svojemu) sinu/dečku 

d) Neki deček je vprašal starše: „Zakaj jih je vedno sedem? “ „Kaj misliš s tem?“ 

 so namesto odgovora vprašali še starši dečka. „V pravljicah je vedno sedem vranov, 

sedem ščurkov, sedem kozic, skratka, vedno sedem,“ je staršem pojasnil fantiček. 

Starši so začudeno vzkliknili: „Saj res!“ 

e) A Kaj so povedali deček in starši. 

B Kdaj je deček kaj rekel. 

C Koga so starši spraševali. 

Č Zakaj so se pogovarjali. 

 

2. naloga:  

a) „V pravljicah je vedno sedem vranov, sedem ščurkov, sedem kozic, skratka, vedno 

sedem,“ je staršem pojasnil fantiček. Starši so začudeno vzkliknili: „Saj res!“ 

b) V 1. povedi stoji dobesedni navedek pred spremnim stavkom. 



V 2. povedi stoji dobesedni navedek za spremnim stavkom. 

 

3. naloga:  

a) Spremni stavek stoji pred dobesednim navedkom/na začetku povedi.  

b) A S piko. B Z vprašajem. C Z narekovajem. Č Z dvopičjem. 

c) Z malo začetnico./Z veliko začetnico. 

č) Dobesedni navedek zapišemo: 

v dvopičju/v narekovajih/za vprašajem/v podpičjih. 

d) DA  NE  

Na začetku dobesednega navedka je narekovaj napisan spodaj, na koncu dobesednega 

navedka pa zgoraj.  

e) Dobesedni navedek se konča z vprašajem, ker je to vprašalni stavek/ker je deček 

vprašal svoje starše, zakaj jih je vedno sedem.  

Dobesedni navedek se lahko konča še s piko ali klicajem.  

 

4. naloga: 

a) Pri obeh povedih poročamo s premim govorom.   DA NE 

V 1. povedi je dobesedni navedek za spremnim stavkom.  DA NE 

V 2. povedi je dobesedni navedek za spremnim stavkom. DA NE 

Spremni stavek se v obeh povedih konča z dvopičjem.   DA NE 

b) Oba spremna stavka se začneta z veliko začetnico. 

 Prvi spremni stavek se začne z veliko začetnico, drugi pa z malo. 

Oba spremna stavka se začneta z malo začetnico. 

 Prvi spremni stavek se konča z dvopičjem, drugi pa s končnim ločilom. 

Oba spremna stavka se končata s končnim ločilom. 

 

c) V 2. povedi se dobesedni navedek konča z vejico.  

Vejica stoji namesto vprašaja/klicaja/dvopičja/pike. 

 

5. naloga: 

a) A V prvem primeru poročamo tako, da dobesedno ponovimo besede, ki so jih izrekli 

starši. 

B V prvem primeru poročamo tako, da obnovimo besede, ki so jih izrekli starši. 

C V drugem primeru poročamo tako, da dobesedno ponovimo besede, ki so jih izrekli 

starši. 

Č V drugem primeru poročamo tako, da obnovimo besede, ki so jih izrekli starši. 

b) Nespremenjen je ostal spremni stavek. 

c) Med obema deloma povedi stoji vejica. 

č) Na koncu odvisnega govora stoji pika. 

 

6. naloga: 

a) Obe povedi sta v premem govoru. 

Prva poved je v odvisnem govoru, druga pa v premem. 

Prva poved je v premem govoru, druga pa v odvisnem. 

Obe povedi sta napisani v odvisnem govoru. 

b) Po smislu, npr.: 



Za vejico je zapisana besedica da, včeraj smo spremenili v prejšnji dan, namesto sem 

prebrala je zapisano je prebrala.  

 

7. naloga: 

a) Maj je proseče vzkliknil, da bi ga tudi on rad naslednji dan prebral.  

 Iva mu je predlagala, da naj jim ga predstavi na razredni uri. 

Maj pa se je uprl, naj to stori ona, saj je ona našla članek v časopisu. 

b) Po smislu. 

 

8. naloga: 

Miha je vprašal: „Ali veš, da ima zadeva s sedmico dolgo zgodovino?“ 

„Sega najmanj do Sumercev in Babiloncev,“ so zatrdili raziskovalci. 

Miha je še povedal: „Čaka te sedem let nesreče, če boš razbila ogledalo.“ 

„Moji vrstniki so končali šolanje, ko so bili stari 14 let!“ je na koncu vzkliknil Miha. 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

1. naloga: 

a)  

Glavni števniki Vrstilni števniki 

672 9. 

21 9. 

90 13. 

6 25. 

 2017. 

 

b) 672 – šeststo dvainsedemdeset; 21 – enaindvajset; 90 – devetdeset; 6 – šest 

 

2. naloga: 

Dober glas seţe v deveto vas.  

Čez sedem let vse prav pride.  

Vse dobre stvari so tri. 

Boljša prva zamera kakor druga.  

Dober sosed je boljši kakor deset stricev.  

Ena lastovka še ne prinese pomladi. 

Topla beseda pogreje tri mesece zime. 

 

3. naloga:  

602. – šeststodrugi 
101. – stoprvi 
283. – dvestotriinosemdeseti 
479 – štiristo devetinsedemdeset 
754 – sedemsto štiriinpetdeset 
3493 – tri tisoč štiristo triindevetdeset 
Po smislu, npr.: 
602. obiskovalec predstave je dobil posebno nagrado. 
101. udeleţenec maratona je dobil na cilju posebno priznanje. 
Ko je mama vstopila v sobo, ji je Maj povedal, da ima knjiga 479 strani. 



Šestošolci so v enem dnevu zbrali 3.493 kg papirja.  
 
4. naloga:  
17 Ljubljanskega maratona se je letos kljub snegu in mrazu udeleţilo šestnajsttisoč  

17.                šestnajst tisoč 

tekačev. Od skoraj 7 000 prijavljenih se je teka na 10. kilometrov udeleţilo 4.400 tekačev,  

       10 

na 21. in 42 kilometrov pa jih je teklo 7.470. 1 dan maratona je namenjen najmlajšim,  

     21         1.  

osnovnošolcem in dijakom. Udeleţilo se ga je štiri tisoč pet sto enainštirideset tekačev.  

          štiri tisoč petsto enainštirideset 

Najboljši Slovenec na dvainštirideset kilometrov je bil Anton Kosmač, ki je zasedel 10 

mesto.               10. 

a)  

Glavni števniki Vrstilni števniki 

šestnajst tisoč 17. 

7.000 1. 

10 10. 

4.400  

21  

42  

7.470  

štiri tisoč petsto enainštirideset  

 

b) Glavni števniki: 16.000, sedem tisoč, deset, štiri tisoč štiristo, enaindvajset, 

dvainštirideset, sedem tisoč štiristo sedemdeset, 4.541 

 Vrstilni števniki: sedemnajstega, prvi, deseto 

 

5. naloga:  

Triglav je 2.864 m visoka gora v osrčju Julijskih Alp. dva tisoč osemsto štiriinšestdeset 

OŠ Vrhnika obiskuje 797 učencev. sedemsto sedemindevetdeset 

Ko je Miha končal osnovno šolo, je bil visok ţe 192 cm. sto dvaindevetdeset 

V Slovenskem šolskem muzeju so pripravili ţe več kot 3.000 učnih ur. tri tisoč 

Finalno nogometno tekmo si je po televiziji ogledalo 3.545 navdušencev. 

tri tisoč petsto petinštirideset 

Nova očala so stala 184 evrov. sto štiriinosemdeset 

Pri zapisu številke 999 so imeli učenci kar veliko teţav. devetsto devetindevetdeset 

Sedma knjiga o Harryju Potterju ima 592 strani. petsto dvaindevetdeset 

 

6. naloga:  

Z (21) enaindvajsetimi leti si nekoč postal polnoleten. Pred (62) dvainšestdesetimi leti se 

je rodila moja babica. Od (175) sto petinsedemdeset strani mi jih je uspelo prebrati sto. 

Nogometaši Maribora so premagali gostujočo ekipo z (2) dvema goloma razlike. Kljub (33) 

triintridesetim košem v zadnji tretjini košarkarjem Olimpije ni uspelo nadoknaditi 

zaostanka. (1991.) Tisočdevetstoenaindevetdesetega leta se je Slovenija odločila za 

samostojno pot. Olimpijske igre v Londonu so trajale od (27.) sedemindvajsetega julija do 

(12.) dvanajstega avgusta (2012.) dvatisočdvanajstega leta. 



7. naloga:  

Teta je vprašala sorodnike: „Kdaj boste letos odšli na potovanje?“ 

„Ne vem, zakaj nisem mogel odpreti vrat avtomobila,“ je oče nejevoljno rekel. 

„Pokliči me takoj, ko boš prispel!“ je mama naročila Janu. 

Nika je zašepetala: „Ali ne bo še končal s svojim predavanjem?“ 

Dedek je na začudenje vseh rekel: „Letos bom novo leto pričakal kar v toplicah.“ 

 

8. naloga: 

Učitelj je stopil v razred in nas vprašal: „Koliko učencev je šlo na atletsko tekmovanje?“ 

„Nekoč boš šel z menoj na najvišjo slovensko goro,“ je stric obljubil Svitu. 

„Ne bom ti petkrat rekla, da pospravi mizo!“ je Špela zakričala svojemu bratu. 

Turist je receptorki povedal: „Tako lep je bil jutranji pogled na bliţnje vrhove.“ 

„Najprej sem pomisli na svojo druţino,“ je ţalostno dodal Vid. 

Lea je odgovorila: „Jutri pridem na obisk, pa se bova o vsem pogovorili.“ 

 

9. naloga:  

„Zaradi slabe ocene pri naravoslovju ne smem na trening,“ je Petra je potoţila svoji 

prijateljici.  

„Ali ne bi mogla prepričati staršev, da se boš učila po treningu?“ jo je Nika vprašala. 

„Moja mami nikoli ne popusti pri svojih zahtevah,“ ji je Petra odgovorila. 

„Niti poskusila je ne bom prepričati,“ je dodala in se zasmejala. 

„Joj, torej bom morala zvečer sama domov!“ vzklikne Nika in stopi bliţe. 

 

10. naloga: 

Pisateljica je povedala, da se ni ukvarjala s športom, a je veliko brala. 

Teta je zaklicala otrokom pred hišo, (da) naj pridejo vsi na njene palačinke. 

Učiteljica jim je naročila, (da) naj ne pozabijo oddati nalog o njihovem kraju. 

Neznanec je vprašal Špelo, kako naj pride do hotela Vijolica. 

Polona je rekla prijateljici, da ne ve, kdaj je bila zadnjič pri njenih starših. 

Babica je bila radovedna, zakaj ni narisala slike do konca. 

Tina je rekla, da je končala svoj roman in mu/ji ga bo poslal/-a.  

 

11. naloga: 

Pika je povedala: „Moj nastop na regijskem tekmovanju je potekal brez napak.“/ 

„Moj nastop na regijskem tekmovanju je potekal brez napak,“ je povedala Pika. 

Nika je zanimalo: „Koliko časa traja voţnja do našega prvega postanka?“/„Koliko časa 

traja voţnja do našega prvega postanka?“ je zanimalo Niko. 

Urša je spodbujala svoje igralke: „Ne popustite in igrajte na vso moč!“/„Ne popustite in 

igrajte na vso moč!“ je Urša spodbujala svoje igralke.  

Jure je nesramno pripomnil: „Tako slabega nastopa še nisem videl.“/„Tako slabega 

nastopa še nisem videl,“ je Jure nesramno pripomnil. 

Mami je prikimala in dodala: „Najin sin bo nadaljeval šolanje na kranjski gimnaziji.“/„Najin 

sin bo nadaljeval šolanje na kranjski gimnaziji,“ je dodala mama in prikimala.  

Jernej je vprašal Roka: „Zakaj mi nisi pravočasno vrnil mojega zvezka?“/„Zakaj mi nisi 

pravočasno vrnil mojega zvezka?“ je Jernej vprašal Roka. 

Jaka je zavpil: „Nehajte ţe vsi govoriti!“/„Nehajte ţe vsi govoriti!“ je zavpil Jaka. 

 



12. naloga:  

a) Ena od: „Starši, ţal, ne morejo zraven,“ sem slišal reči eno od njih./„Saj je njen prvi 

dan,“ je ugovarjala gospa z deklico./„Ti nisem rekel, da so dobro organizirani,“ je bil 

zadovoljen Peter./„Kaj pomeni VKU?“ sem slišal Petra. 

b) Ena od: Ţenska je odgovorila, da to pomeni visoko kvalificirano učiteljico./Nejc je bil 

prepričan, da to sploh ni prava šola. 

c) Eno od njih sem slišal reči, da starši, ţal, ne morejo biti zraven.  

Gospa z deklico je ugovarjala, da je njen prvi dan. 

Ţenska v vijoličastem je hladno odvrnila, da so taka pravila šole. 

 

13. naloga:  

A Oče je bil radoveden, zakaj nikoli ničesar ne pove o vaših treningih. 

B Oče je bil radoveden, zakaj nikoli ničesar ne pove o vaših treningih? 

C Oče je bil radoveden, zakaj nikoli ničesar ne pove o njihovih treningih. 

Č Zakaj nikoli ne poveš o svojih treningih, je bil radoveden oče. 

 

14. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Premi govor: 

Deček/Maj je gledal ribico in jo vprašal: „Zakaj me tako grdo gledaš?“ 

„Zakaj me tako grdo gledaš?“ je deček/Maj vprašal ribico (in jo pri tem gledal). 

Odvisni govor:  

Deček/Maj je gledal ribico in jo vprašal, zakaj ga tako grdo gleda. 

Premi govor:  

Deklica/Iva se je pritoţevala: „Moj svinčnik je pa res velik in teţak.“ 

„Moj svinčnik je pa res velik in teţak,“ je stokala deklica/Iva. 

Odvisni govor:  

Deklica/Iva se je pritoţevala, da pa je njen svinčnik res velik in teţak. 

Deklica/Iva je stokala, da je njen svinčnik pa res velik in teţak. 

 

15. naloga: 

Večkrat ga boli hrptenica/hrbtenica. To se boš teţko/teško naučila. Slatko/Sladko 

zaspi! Kdo/Gdo ti je pa to povedal? Ali pri vas doma Miklavš/Miklavţ prinaša darila? 

Človeštvo ustvarja vedno več odpadkov/otpadkov/odpatkov. Pretstava/Predstava/ 

Prectava Čarovnik iz Oza me je navdušila. V Postojni so priredili pravi viteški/viteţki 

turnir. Imamo naslednjo uro res glasbo/glazbo? Preveč sladkorja/slatkorja lahko 

resno ogrozi naše zdravje. V zveske/zvezke najprej napišite naslov. Dobri soseski/ 

sosedski/sosetski/sosecki odnosi so veliko vredni. 

 

16. naloga: 

Po smislu, npr.: 

V anketi je bilo kar 85 % ljudi prepričanih, da je bilo nekoč otroštvo brezskbnejše kot 

danes. 12 % ljudi je bilo mnenja, da to ni res, medtem ko se 3 % ljudi ni moglo odločiti, 

ali je bilo nekoč otroštvo res brezskbnejše ali je danes. 

 

 

 



17. naloga:  

Vsa vesela sem se vrnila domov. Mami me je ţe vsa nestrpna čakala v sobi. „Veš, babi je 

telefonirala,“ je takoj začela pripovedovati. „A res?“ sem le dodala. Mami pa je 

nadaljevala: „Jutri bo prišla za en teden k nam.“ Šele sedaj sem ji bolje prisluhnila in jo 

vprašala: „Ali bo prišla sama ali bo tudi dedek z njo?“ „Ne, dedek mora ostati doma, ker 

bodo prišli popravit centralno.“ Postala sem malo ţalostna, saj sem se veselila tudi 

dedkovega obiska. Z njim se prav zabavam. Nekoč mi je povedal, kako teţko otroštvo je 

imel. Zanimalo me je, kdaj je odšel s trebuhom za kruhom. Moje razmišljanje o dedku je 

zopet zmotila mami, ki je vprašala: „Ali boš šla z menoj počakat babico na ţelezniško 

postajo?“ „Kdaj pa bo prišla v Ljubljano?“ me je zanimalo. Mami mi je povedala, da ob 

treh. Dogovorili sva se, da me bo naslednji dan počakala pred šolo. 

 

ČESA SEM SE NAUČIL/-A? 

Rezultati in premislek ob njih 

Moj načrt 

Po smislu. 

 

 

 


