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1. UČNI SKLOP: POD MORSKO GLADINO 

 

MIT V SLOVENSKEM MORJU 

OBNOVA NEUMETNOSTNEGA BESEDILA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Po smislu.  

 

1. naloga:  

a-naloga: 

Besedilo govori o ladji Rex (ki se je potopila v slovenskem morju)/o dogodkih, povezanih z ladjo  

Rex/o nastanku in usodi ladje Rex. 

b-naloga: 

Besedilo je napisal Boris Kozinc, namenjeno pa je bralcem GEE/vsem, ki jih zanimajo dogodki, 

povezani z ladjo Rex. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Da je pisal o ladji Rex, je pisca spodbudil dogodek, ko so slovenski potapljači našli portalna vrata. 

b-naloga: 

Te podatke sem izvedel/-a v uvodu/jedru/zaključku. 

 

3. naloga:  

DA  NE 

Del besedila: začne Marjan Kralj nenavadno zgodbo o veliki čezoceanski ladji(, ki se sprva zdi kot 

lepa pravljica.) 

 

4. naloga:  

A D a bi naslovnik vedel, kaj se je dogajalo z ladjo Rex. 

B Da bi naslovnik napisal pripoved o usodi ladje Rex. 

C Da bi si naslovnik ogledal ostanke ladje Rex na morskem dnu. 

Č Da bi bil naslovnik prepričan, da je ladja Rex najuspešnejša ladja vseh časov. 

 

5. naloga:  

6 Goreča ladja se je potopila v 4 dneh. 

5 Od Italijanov so ladjo Rex prevzeli Nemci. 

7 Angleški pilot je posnel dokumentarni film o potopitvi čezoceanke. 

1 Marjan Kralj je pripovedoval zanimivo zgodbo o ladji Rex. 

4 Ladja Rex je osvojila modri trak. 

3 Na prvo plovbo se je odpravilo 2020 potnikov. 

8 Usoda zaklada z ladje še danes ni znana. 

2 Ladjo Rex so splavili leta 1931. 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

A Od najpomembnejšega dogodka k najmanj pomembnemu. 
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B Od manj pomembnih dogodkov k pomembnejšim. 

C Po časovnem zaporedju, tako kot so se zgodili. 

Č Najprej je navedena trditev, potem pa pisec navaja dokaze. 

D Dogodki so razvrščeni po naključju. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

V besedilu je bila najprej predstavljena prva Rexova vožnja in ne zadnja zato, ker je tako besedilo 

bralcem razumljivejše, saj bralci berejo dogodke o usodi ladje Rex po vrstnem redu./V besedilu je 

bila najprej predstavljena prva Rexova vožnja in ne zadnja zato, ker je besedilo tako jasno in 

razumljivo/ker se je najprej zgodila prva Rexova vožnja, šele potem zadnja. 

 

7. naloga:  

6 mit     (pripoved o nadnaravnih pojavih, bogovih in bajeslovnih bitjih) 

1 portal    (poudarjen, oblikovan vhod) 

5 čezoceanka   (razkošna potniška ladja, ki pluje čez oceane) 

3 zavezniki    (kdor koga podpira, mu pomaga pri njegovih prizadevanjih) 

4 splaviti (ladjo)   (spustiti ladjo v vodo) 

8   dokumentarni (film)  (film, ki brez primesi igranega filma posreduje dejstva iz življenja in 

narave) 

 

8. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Naslov pomeni, da se je ohranjala zgodba o ladji, ki se je potopila v slovenskem morju/da se je v 

slovenskem morju zgodilo nekaj (potopitev čezoceanske ladje), kar nihče ni pričakoval/da se je v 

Jadranskem morju zgodilo nekaj nenavadnega. 

 

9. naloga:  

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Utemeljitev:  

Besedilo mi je bilo zanimivo, saj nisem vedel/-la, da imamo tudi v slovenskem morju potopljeno 

ladjo/da je v našem morju potopljena tako velika ladja/saj me zanimajo besedila, povezana s 

potopljenimi ladjami.  ALI 

 

DA NE 

Utemeljitev:  

Besedilo mi ni bilo zanimivo, saj me ne zanimajo usode potopljenih ladij. 

 

10. naloga: 

A Besedilo bi dobesedno ponovil/-a. 

B Besedilo bi obnovil/-a, tako da bi v nekaj povedih predstavil/-a vse bistvene podatke. 

C Povedal/-a bi jim le tisti podatek, ki se mi zdi najbolj zanimiv. 

Č V eni povedi bi povzel/-a, o čem besedilo govori. 
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11. naloga:  

a-naloga: 

A Besedilo pripoveduje o dogodkih, ki so se zgodili le enkrat. 

B Opisuje dogajanje, ki se je večkrat ponavljalo. 

C Besedilo je zgrajeno iz uvoda, jedra in zaključka. 

Č Besedilo nima uvoda, jedra in zaključka. 

D Dogodki so predstavljeni v takem zaporedju, kot so se zgodili. 

E Dogodki niso predstavljeni v takem zaporedju, kot so se zgodili. 

b-naloga: 

Prebral/-a sem opis ladje Rex/pripoved o usodi ladje Rex/vabilo na potapljanje do razbitin ladje 

Rex/pripoved o življenju na ladji Rex.  

 

12. naloga:  

Na primer: 

Najpogosteje obnavljam časopisne članke/televizijske prispevke/vsebine radijskih oddaj/vsebino 

spletnih strani/knjige/filme/pogovore s prijatelji/učno uro. ALI 

Najpogosteje obnavljam časopisne članke/televizijske prispevke/vsebine radijskih oddaj/vsebino 

spletnih strani/knjige/filme/pogovore s prijatelji/učno uro. 

 

13. naloga:  

a-naloga:  

Na primer:  

Moj postopek pisanja obnove: E, A, C, G, D, Č, F, B ALI  E, A, D, F, Č, B 

b-naloga: 

Po smislu, npr:  

DA NE 

Pojasnilo:  

Moj način pisanja obnove je učinkovit, saj vanjo po teh korakih vključim le najpomembnejše 

podatke, obnova je zanimiva in razumljiva.  ALI  

DA NE 

Pojasnilo:  

Ne znam poiskati bistvenih podatkov, prav tako pa mi dela težave pravopis./Ne delam opornih točk, 

zato v obnovo ne vključim vseh bistvenih podatkov oz. vključim tudi tiste, ki niso pomembne.   



5 

 

14. naloga:  

Po smislu, npr.: 

3 prva plovba                  4 osvojitev priznanja modri trak   

                  27. september 1932         priznanje za najhitrejšo vožnjo čez Atlantik 

          11. avgust 1933   5 zadnji prevoz potnikov 

2 splavitev ladje              spomladi 1940 

    avgust 1931 

 

1 začetek izdelave                                    6 Rex kot ladja Rdečega križa 

januar 1930, Genova                                LADJA REX  (last Italijanov) 

                                                                                                            med 2. svetovno vojno 

10 zaklad na ladji 

 

 

       9 potopitev ladje        8 raketiranje Rexa (zavezniki) 7 prihod na slovensko obalo  

     12. september 1944           8. september 1944             (Nemci), skrivanje pred zavezniki 

           5. september 1944  

 

Ladjo Rex so začeli graditi januarja 1930 v Genovi in jo spustili v morje avgusta naslednjega leta. 

27. septembra 1932 je ladja odplula na svojo prvo vožnjo čez ocean. Zaradi težav z motorjem se je  

ustavila v Gibraltarju. Ladja je 11. avgusta 1933 osvojila modri trak, priznanje za najhitrejšo vožnjo  

čez Atlantik. Rex je spomladi 1940 še zadnjič izplul s potniki na krovu. Med drugo svetovno vojno  

so ga imeli v lasti najprej Italijani, ki so ga uporabili za ladjo Rdečega križa, nato so ga Nemci 5.  

septembra 1944 prepeljali na slovensko obalo. Čeprav so ladjo hoteli skriti pred zavezniki, so jo ti  

odkrili. 8. septembra 1944 so jo zavezniki raketirali, saj so se bali, da jo bodo Nemci razstrelili pred  

vhodom v tržaško pristanišče. S tem bi jim onemogočili dostop po morju. 12. septembra 1944 se 

je ladja potopila. Na velikanki naj bi bil skrit tudi zaklad, vendar pa ni nobenih podatkov o tem, da 

bi kdo na njej kaj našel. 

15. naloga:  

a–f naloga: 

Po smislu. 

 

SREBRO IZ MODRE ŠPILJE 

UMETNOSTNO IN NEUMETNOSTNO BESEDILO 

 

1. naloga:  

a-naloga: 

5 Bratovščina Sinjega galeba  (Tone Seliškar) 

7 Srebro iz modre špilje   (Slavko Pregl) 

1 Kapitanov ključ    (Ivan Sivec) 

8 Otok modrih delfinov   (Scott O‘Dell) 

2 Robinson Crusoe    (Daniel Defoe) 

3 Dvajset tisoč milj pod morjem  (Jules Verne) 

 

 

 



6 

 

b-naloga:  

Na primer: 

Dragotin Vresnik: Zaklad na obali, Anton Ingolič: Potopljena galeja, Ivan Sivec: Gusarji na obzorju, 

Mate Dolenc: Golo morje, Strupena Brigita, Ernest Hemingway: Starec in morje 

c-naloga: 

Po smislu. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Roman Srebro iz modre špilje je napisal Slavko Pregl, in sicer leta 2003/2003. leta. 

Odlomek besedila govori predvsem o Andrejevem in Šimetovem ribolovu/o ribarjenju Andreja in 

Šimeta. 

b-naloga:  

Na otoku, kjer je Andrej preživljal počitnice, se niso mogli voziti z avtomobili.  DA NE 

Andrej se je pridružil Šimetu na ribolovu.      DA NE 

V vseh mrežah, ki sta jih Andrej in Šime povlekla iz morja, je bil dober ulov.  DA NE 

Tudi z laksom, na katerega sta dala pred dnevi sardelo, nista ničesar ujela.  DA NE 

Andrej je zaradi sunka izgubil ravnotežje in padel v morje.    DA NE 

 

3. naloga:  

Andrej je plaval, lenaril in na pohodih po otoku srečeval samega sebe.  

 

4. naloga:  

a-naloga: 

Pisec poroča o pogovoru s premim govorom/z odvisnim govorom. 

b-naloga: 

A Da bi bralec bolj verjel, da je dogajanje resnično. 

B Da bi bilo besedilo zanimivejše. 

C Da bi se bralec čim bolj vživel v dogajanje. 

Č Da bi bilo besedilo čim bolj stvarno in jedrnato. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Sam/-a najpogosteje poročam v odvisnem govoru, ker pogovora ne znam natančno in dobesedno 

ponoviti/ker si pogovora po navadi dobesedno ne zapomnim, saj mi nekateri podatki niso 

pomembni/ker si zapomnim samo pomembne podatke/bistvo, ne pa natančno vseh besed. 

 

5. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Besedna zveza nekaj drobiža pomeni, da sta iz vode potegnila še nekaj majhnih rib. 

 

6. naloga: 

A Da bi se bralec ob branju romana nečesa naučil. 

B Da bi bralec ob branju romana razvijal svojo domišljijo. 

C Da bi bralec odgovarjal na vprašanja, povezana s knjigo. 

Č Da bi bralec ob branju romana užival. 
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7. naloga:  

TRDITEV Mit v slovenskem 

morju 

Srebro iz modre 

špilje 

Podatki v besedilu so resnični. +  
Podatkov v besedilu ne moremo preveriti.  + 
Podatke v besedilu lahko preverimo v 

arhivih, različnih dokumentih. 
+  

Iz zapisanega besedila so bralci izvedeli nekaj 

novega, se nekaj naučili. 
+  

 

8. naloga:  

Mit v slovenskem morju je neumetnostno besedilo.     

Srebro iz modre špilje je umetnostno besedilo. 

 

9. naloga:  

a-naloga: 

Na primer: 

Neumetnostno besedilo Umetnostno besedilo 

Divje misli Krive so zvezde 

Felix z roba vesolja Srce iz črnila 

Reševanje pande Deček v črtasti pižami 

b-naloga: 

Po smislu, npr:  

Primer neumetnostnega besedila je Reševanje pande, saj govori o resničnem dogodku, kako so 

reševali pando, prav tako pa se iz tega besedila lahko marsikaj naučimo. 

Primer umetnostnega besedila je Srce iz črnila, saj je v njem prikazan neresnični svet, ki pa ga 

Meggijen oče lahko prenese v realni svet. 

 

10. naloga:  

a-naloga: 

1. besedilo: O Izoli/o mestu Izola/o Izoli, mestu s starim jedrom na otoku 

2. besedilo: O avtorjevem zimskem potapljanju na piranski Punti/o zimskem potapljanju 

3. besedilo: O ribarjenju (starca) na morju 

b-naloga: 

 

 

 

 

 

Po smislu, npr.: 

V 1. besedilu nisem izvedel/-a, kdo je avtor Leksikona Cankarjeve založbe/kdo je napisal besedilo o 

Izoli/kdo je napisal 1. besedilo. 

c-naloga: 

      Pisec je besedilo napisal, da bi 

2 Izola    naslovnik izvedel bistvene podatke o Izoli.  

5   Podmorski sprehod  naslovnik izvedel, kje se najraje potaplja in zakaj ter kaj se mu je      

 Pisec besedila Naslov knjige/revije 

1. besedilo Avtor ni znan Leksikon Cankarjeve založbe 

2. besedilo Ciril Mlinar - Cic Gea 

3. besedilo Ernest Hemingway Starec in morje 
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                                                          nekoč zgodilo. 

1 Starec in morje   spodbudil naslovnikovo domišljijo. 

 

11. naloga:  

a-naloga: 

Na primer, 5 podatkov od:  

mesto s starim jedrom, leži na polotoku, mesto v Slovenskem primorju, ima približno 15 900 

prebivalcev, tam živijo Slovenci in Italijani, je sedež občine, prebivalci se ukvarjajo z ribištvom, 

živilsko industrijo, s turizmom, prvič je bila omenjena leta 973, je samostojna mestna občina s 

statutom iz leta 1372, ima več srednjeveških palač, mestna hiša je iz 16. stoletja 

b-naloga: 

DA NE 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

Podmorski sprehod: piranska Punta/na piranski Punti 

Starec in morje: nekje na (odprtem) morju/kraj dogajanja ni natančno določen, vemo le, da se 

dogaja na morju 

b-naloga: 

Pisec besedila Podmorski sprehod govori o sebi, pisec besedila Starec in morje pa o starcu/ribiču 

(na morju). 

c-naloga: 

Podmorski sprehod  resnično dogajanje 

Starec in morje   izmišljeno dogajanje 

 

13. naloga:  

V besedilu Izola je avtor uporabljal različna pesniška sredstva.     DA   NE 

V besedilu Starec in morje je avtor pripovedoval o resničnih dogodkih.   DA   NE 

V besedilu Izola marsikateri bralec izve nekaj novega o Izoli.     DA   NE 

Besedilo Izola je neumetnostno.        DA   NE 

Besedilo Podvodni sprehod je neumetnostno.       DA   NE 

Besedilo Starec in morje je neumetnostno.       DA   NE  

 

14. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Besedilo Mit v slovenskem morju je neumetnostno besedilo, odlomek iz romana Kapitanov ključ pa 

je umetnostno besedilo. Obe besedili sta povezani z morjem, v obeh besedilih je omenjen del 

slovenske obale med Izolo in Koprom. Iz besedila Mit o slovenskem morju sem zvedel/-la marsikaj 

zanimivega in novega o ladji Rex, medtem ko sem si s pomočjo 2. besedila doživeto predstavljal/-a 

morje in njegovo valovanje. Pisatelj Ivan Sivec je v svojem besedilu uporabil več slogovnih sredstev, 

uporabil je okrasne pridevke, poosebitev; napisal pa ga je, da bi ljudje pri branju razvijali svojo 

domišljijo, se poistovetili z junaki, uživali, medtem ko je avtor besedilo Mit v slovenskem morju 

napisal, da bi bralec izvedel o usodi ladji Rex, in sicer od njene izgradnje pa do potopitve. 
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UJETE PODOBE PODVODNEGA SVETA 

VEZNIK, NEPRAVI VEZNIK 

 

1. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, na primer trije razlogi od:  

Ljudje se radi potapljajo: 

 ker želijo občudovati lepote podvodnega sveta,  

 ker raje kot s pomola lovijo ribe pod vodo,  

 ker radi fotografirajo podvodni svet, 

 ker želijo raziskati podvodni svet,  

 ker želijo spoznati življenje živih bitij pod vodo. 

b-naloga: 

Po smislu. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Besedilo je lahko napisal strokovnjak, ki se spozna na podvodno fotografiranje/ poznavalec 

podvodnega fotografiranja/(izkušena) oseba, ki se ukvarja s podvodnim fotografiranjem. 

Besedilo je namenjeno vsem, ki želijo fotografirati pod vodo/ki želijo kupiti opremo za podvodno 

fotografiranje/bralcem omenjene spletne strani. 

 

b-naloga: 

A Da bi bralce povabil na potapljanje s fotoaparatom. 

B Da bi bralcem predstavil opremo za podvodno fotografiranje. 

C Da bi bralce naučil uporabljati fotoaparat za podvodno fotografiranje. 

Č Da bi bralce poučil o tem, kakšen aparat je dobro imeti za podvodno fotografiranje. 

 

3. naloga:  

Potapljač mora izpolniti naslednje pogoje:  

 imeti mora dobro fotografsko opremo, 

 veliko znanja, 

 nekaj izkušenj, 

 imeti mora tudi nekaj sreče, 

 biti mora potrpežljiv/pri miru in vztrajen. 

 

4. naloga:  

a-naloga: 

Pisec je uporabil besedico in, 

da je z njo poimenoval še eno značilnost podvodnega fotografiranja. 

da je z njo povezal med seboj besedi, ki poimenujeta značilnosti podvodnega fotografiranja. 

b-naloga: 

A Z besedico ter je pisec med seboj povezal dve besedi oz. dve značilnosti fotografiranja. 

B Z besedico ter je pisec povezal med seboj besedni zvezi življenje pod vodo in ves svet. 

C Z besedico ter je pisec med seboj povezal dva stavka oz. dve dejanji. 
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5. naloga:  

A Predlog.  B Samostalnik.  C Veznik.   Č Glagol.  D Števnik. 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

dve besedi/dve besedni zvezi/dva stavka 

b-naloga: 

veznik ker: vzrok 

veznik če: pogoj 

veznik saj: pojasnilo 

 

7. naloga:  

a-naloga: 

Za dobrimi podvodnimi posnetki se skriva ogromno potrpežljivosti, izkušenj in vztrajanja. 

b-naloga: 

 Predlog Veznik  

Samo po tej besedi se ne morem vprašati.  + + 
Beseda ne spreminja oblike. + + 
Beseda ne poimenuje nič konkretnega, ampak izraža razmerje.  + + 
Beseda stoji med dvema samostalnikoma in ju povezuje.  + 
Beseda vpliva na obliko samostalnika, saj zahteva, da je ta v točno 

določenem sklonu. 
+  

Beseda ne vpliva na sklon samostalnika, saj lahko stoji ob 

samostalnikih v katerem koli sklonu.  
 + 

 

8. naloga: 

Zadnjič je Rex kot »običajna« potniška ladja plul spomladi 1940. Med drugo svetovno vojno so ga 

Italijani najprej spremenili v ladjo Rdečega križa, kasneje pa so ga prevzeli Nemci. Ti so ga 5. 

septembra 1944 pripeljali na slovensko obalo, da bi ga skrili pred zavezniškimi letali. Toda zavezniki 

so ladjo vendarle odkrili. Ker so se bali, da jo bodo Nemci razstrelili pred vhodom v tržaško 

pristanišče in jim tako zaprli dostop po morju, so jo 8. septembra napadli z raketami. Gorela je štiri 

dni, šele nato se je potopila. O tem je eden izmed angleških pilotov posnel tudi kratek 

dokumentarni film. 

 

9. naloga: / 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

Kljub čemu se lahko zadovoljimo že z avtomatskimi fotoaparati za enkratno uporabo? 

Kdaj moramo ostati čim bolj mirni? 

b-naloga: 

Veznik kljub temu da izraža primerjavo/vzrok/krajevno razmerje/vršilca dejanja/ dopustnost. 

Veznik medtem ko izraža primerjavo/vzrok/časovno razmerje/posledico/pogoj. 

c-naloga: 
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Vezniki in, ter, če, saj, ko so sestavljeni iz ene besede. 

Veznika kljub temu da in medtem ko sta sestavljena iz več besed. 

č-naloga: 

A Vejica stoji pred veznikom. 

B Vejica stoji na sredi veznika, med posameznimi besedami. 

C Vejica stoji za veznikom. 

 

11. naloga:  

Oprema za podvodno fotografiranje se hitro razvija. Danes lahko izbiramo med številnimi 

fotoaparati različnih cenovnih razredov, zato je odločitev za cenejši ali dražji aparat za večino ljudi 

trd oreh. Zadovoljimo se lahko že z avtomatskimi fotoaparati za enkratno uporabo, kljub temu da 

so njihove možnosti zelo omejene. Priporočljivi so za začetnike, saj se morajo ti najprej navaditi na 

fotografiranje pod vodo. Pred nakupom fotoaparata moramo preveriti, ali obstaja zanj ustrezno 

podvodno ohišje. Z avtomatskim fotoaparatom nam bo uspelo posneti marsikatero lepo fotografijo, 

vendar bo z izkušnjami želja po tehnično zmogljivejši opremi vse večja. Če nas podvodno 

fotografiranje resnično pritegne, bomo zagotovo kupili zmogljivejši fotoaparat. Kadar želimo 

zahtevnejšo fotografijo, uporabimo še več dodatnih luči in bliskavic, ker lahko z njimi na film 

zajamemo ves barvni spekter. 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

(Podvodno fotografiranje zahteva) ne samo veliko znanja, ampak tudi nekaj izkušenj. 

b-naloga: 

stopnjevanje/izbiro med več možnostmi/zanikanje/primerjavo 

c-naloga: 

A Vse besede, iz katerih je sestavljen veznik, stojijo skupaj. 

B Besede, iz katerih je sestavljen veznik, stojijo v različnih delih povedi. 

 

13. naloga: / 

 

14. naloga:  

a-naloga: 

(To je bila ladja) Titanik. 

b-naloga: 

Po smislu. 

c-naloga: 

Sončno nedeljsko jutro je obetalo ne samo lep dan, temveč tudi prijetno vožnjo. Vsi so bili 

zadovoljni, ker je potovanje potekalo tako mirno. Potniki so se veselili skorajšnjega prihoda v New  

York, toda nihče od njih ni vedel, da ladja pluje po ogroženem območju. Malo pred polnočjo je  

eden od častnikov na obzorju zagledal nejasno in temno senco. Morje je bilo popolnoma mirno,  

kot da bi potniki gledali »jezero olja«, nenadoma pa se je pred njimi pojavila ledena gora. 

Poveljujoči častnik je takoj ukrepal. Strokovnjaki so kasneje natančno preučili njegovo ravnanje in  

ugotovili, da so bili njegovi manevri napačni ter celo v nasprotju s priporočili. A takrat se je bilo  

treba odločiti v nekaj sekundah. Častnik je ravnal tako, kot bi ravnala večina poveljujočih na 

njegovem mestu. 
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č-naloga: 

Razmerje:  vzročno   nasprotje  primerjava 

Veznik:  ker   toda, a   kot da, kot  

d-naloga: 

Večbesedna veznika 

Enodelni veznik Dvodelni veznik 

kot da ne samo – temveč tudi 

 

15. naloga: 

a-naloga: 

3   kar   (oziralni zaimek) 

3   ki   (oziralni zaimek) 

2   kakšne (vprašalni zaimek) 

b-naloga: 

Kadar želimo zahtevnejšo fotografijo, uporabimo še več dodatnih luči in bliskavic, s katerimi na film 

zajamemo ves barvni spekter. 

 

16. naloga: / 

 

17. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Presenetil me je podatek, da na ladji rastejo celo drevesa in rastline, ker kaj takega še nisem videl/-

a/da imajo na ladji dvorano za drsanje, ker je drsanje zimska aktivnost, na križarjenje pa ljudje 

gredo poleti in takrat ne mislijo na drsanje/da je na njej velik amfiteater, ker ga na ladjah običajno 

ne vidimo/da je na ladji zaposlenih kar 2000 delavcev. 

b-naloga: 

Največja ladja za križarjenje na svetu je zapustila finsko pristanišče in zaplula v morje, kjer so 

delavci opravili zaključna dela. Ko je tako prvič prišla v stik z vodo, so se pričele priprave na 

križarjenje, ki se bo zapisalo v zgodovino. Velikanka je dolga skoraj 362 metrov, visoka 73 metrov in 

težka 220 tisoč ton, zato je njeno veličino in mogočnost težko razumeti, če ne stojiš ravno pod njo. 

Kako velika je, dokazuje podatek, da lahko z njo udobno potuje šest tisoč potnikov, na njej pa je 

zaposlenih več kot dva tisoč delavcev. Najprestižnejša potniška ladja ima vse in še več, kar si lahko 

potnik želi. Na njej je tudi amfiteater za 750 ljudi, v katerem lahko potniki spremljajo različne 

akrobate, sinhronizirano plavanje ter vodni balet. Na vrhu ladje je odprt prostor, kjer rastejo 

drevesa in druge rastline. Na ladji pa so tudi stimulator deskanja na vodi, dvorana za drsanje in 

stena za plezanje. 

c-naloga: 

Nepravi vezniki: kjer ki kako kar katerem kjer 

 

18. naloga:  

Na primer:  

Ladje za križarjenje naenkrat prevažajo veliko ljudi, zato ne morejo ustreči vsem. Nekaj nasvetov 

vam bo pomagalo, da bo vaše potovanje res prijetno in/ter nepozabno. 

 Sprostite se in/ter uživajte.  

 Ne pritožujte se za vsako stvar, ko/če boste za mizo sedeli z ljudmi, ki bodo glasni.  
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 V sobi ne poslušajte glasbe in/ter/ali televizije na ves glas.  

 Na hodnikih, ki so med kabinami, se ne pogovarjajte glasno.  

 Potniki bodo prijazni do vas, če boste tudi vi prijazni do njih. 

 Starši svojih otrok ne smejo pustiti, da brezglavo tekajo sem ter tja po ladji. Ne smejo 

škropiti in/ter/ali polivati vode iz bazena. Otroci se lahko zabavajo, toda/vendar/ampak pri 

tem ne smejo preveč motiti drugih gostov. Medtem ko/Ko ste na ogledu mesta, je ladja 

zasidrana, zato nikar ne zamudite odhoda, saj vas ladja ne bo čakala. 

 

19. naloga:  

Med potapljanjem, sem videl, da sem se približal robu kotanje. Bil je mraz, zato ladje nisem 

pregledal cele. Približal sem se notranjosti ladje, in v njej zagledal večje ribe. Kmalu sem izplaval, saj 

sem se kar malo prestrašil. Med plavanjem sem zagledal, bazen, ki je imel belo kupolo. Spraševal 
sem se, če bom imel dovolj moči za plavanje. Uspelo mi je. Prijatelj me je vprašal, zakaj sem se 
sploh potopil do Rexa. 
 

20. naloga:  

Po smislu, npr.. 

Morje je velika površina vode in dom mnogih živali. Ko ga opazujemo, se nam zdi, da je modre ali 

sive barve, ker je take barve tudi nebo. Če pa zajamemo vodo, vidimo, da je prosojna. Čeprav so 

nekatere živali v morju videti čudovito, so lahko zelo nevarne. Na morju lahko preživimo ne samo 

prijetne, ampak tudi neprijetne počitnice, če stopimo na ježka. Zato moramo biti previdni. 

Medtem ko smo na plaži, lahko opazujemo deskarje, saj so lahko zelo zanimivi. Deskarji ne 

potrebujejo samo veliko znanja, ampak tudi spretnost. Kdor želi postati deskar, naj dobro premisli. 

Pri nakupu deske pa naj bo zelo pozoren, da bo deska, na kateri se bo učil, plastična.  

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 
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2. UČNI SKLOP: ZNANOST ZA VSAKOGAR 

KDO JE LAHKO ZNANSTVENIK? 

POROČILO 
 

UVODNA MOTIVACIJA 

Po smislu. 
 

1. naloga:  

a-naloga: 

Kdo je besedilo napisal? Simona Bandur 

Komu je namenjeno? Bralcem časopisa Delo in spletne strani Hiše 

eksperimentov./Vsem, ki jih zanima znanost 

in projekt Ženske v znanosti. 

Kje in kdaj je bilo objavljeno? Objavljeno je bilo v časopisu Delo v rubriki 

Panorama, 12. 10. 2011. 

Zakaj ga je pisec napisal? Ker je avtorica želela opozoriti na 

pomanjkanje žensk v znanosti. 

b-naloga: 

A Da bi bralcu predstavil dogajanje ob dnevu spolov. 

B Da bi se bralec udeležil dogodkov ob dnevu spolov. 

C Da bi bralcu izrazil svoje mnenje o dnevu spolov. 

Č Da bi mu bralec predstavil dogajanje ob dnevu spolov. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

(Priredili so) dan spolov (v okviru projekta Ženske v znanosti.) 

(Dogodek je potekal) v Hiši eksperimentov(.) 

(Dogajal se je) 11. 10. 2011(.) 

Zaradi projekta Ženske v znanosti./Ker je ravno v tem času potekal projekt Ženske v znanosti. 

(Sodelovale so) svetilke znanosti, (vodja Hiše eksperimentov) Miha Kos in ustvarjalci novih 

znanstvenih poskusov(.) 

b-naloga: 

A Ne, iz besedila ne izvem ničesar več o dogajanju. 

B Da, iz besedila izvem, kako je dogajanje potekalo. 

C Da, iz besedila izvem, kako so se v Hiši eksperimentov pripravili na dogodek. 

Č Da, iz besedila izvem, kako se je pisec ob dogodku počutil. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

1   Obiskovalci so si ogledali poskus Ajde Marič.  

4   Poskus Slika na sliko slikača sta predstavila njegova avtorja.  

6   Prikazali so eksperiment Slika na sliko slikača. 

7   Obiskovalci so si ogledali pogovore z nekaj slovenskimi znanstvenicami. 

2   Študentke fizike so prikazale uporabo tekočih kristalov.  

5   Vodja Hiše eksperimentov je izvedel poskus Slika na sliko slikača.  

3   Miha Kos je napovedal poskus Slika na sliko slikača. 
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b-naloga: 

A Od najbolj zanimivega dogodka k najmanj zanimivemu. 

B Po časovnem zaporedju, tako kot so se v resnici zgodili. 

C Najprej tiste, ki so povezani z ženskami, nato tiste, ki so povezani z moškimi. 

Č Najprej je predstavil začetni in zadnji dogodek, nato pa vmesno dogajanje. 

 

4. naloga: 

naslov sporočevalca  naslov naslovnika  naslov besedila 

uvod    jedro    zaključek 

spoštljivi nagovor  pozdrav   podpis 

 

5. naloga:  

 23-letna študentka biotehnologije je obiskovalcem z mikroskopom pokazala našo kožo in lase. 

Kje vse in kako se danes uporabljajo tekoči kristali, je prikazalo pet bodočih profesoric fizike. 

 (so prikazale tri bodoče profesorice fizike) 

Samo Bergant in Jure Dežman sta letos še dijaka Srednje lesarske šole. (bila prejšnje leto/leta 2010) 

Poskus Slika na sliko slikača po mnenju mentorice avtorjev še najbolj spominja na risanko A je to. 

(Miha Kosa) 

 Miha Kos je obiskovalcem pokazal, kako s preprostimi fotografijami nastajajo risanke. 

V akcijski zgodbi, ki jo je uprizoril, je na koncu avtobus premagal pujsa (pujs premagal avtobus). 

 

6. naloga:  

Po smislu, npr.:  

DA NE 

Pri Mihi Kosu bi se pozanimala, ali ga res poskus Slika na sliko slikača spominja na risanko A je to. Na 

Srednji lesarski šoli bi vprašala, kdaj sta Samo Bergant in Jure Dežman pri njih zaključila 

šolanje./Preverila bi podatke o obeh dijakih na Srednji lesarski šoli. 

 

7. naloga:  

a-naloga: 

Osebna glagolska 

oblika 

Glagolski čas  Osebna glagolska 

oblika 

Glagolski čas 

je napovedal preteklik preizkusijo sedanjik 

povedal preteklik je odstranil preteklik 

so poimenovali preteklik je prekrivala preteklik 

Dodal je preteklik pokazal preteklik 

nastane sedanjik nastajajo sedanjik 

spominja sedanjik je izvlekel preteklik 

je sedanjik uprizoril preteklik 

je prepustil preteklik je zmagal preteklik 

je opisal preteklik pokopal preteklik 

povabil preteklik 

 

b-naloga: 

Večina povedi je v pretekliku/sedanjiku/prihodnjiku, saj besedilo govori o dogodku, ki se je že 

zgodil/pravkar poteka/se šele bo dogajal. 
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8. naloga:  

a-naloga: 

A Da se z naravoslovnimi vedami in znanostjo ukvarja veliko premalo moških. 

B Da se za naravoslovne vede in znanost dekleta le redko odločijo. 

C Da lahko uspešen znanstvenik postane tudi ženska z družino ali mlad človek. 

Č Da se moraš odpovedati vsemu drugemu, če želiš uspeti kot znanstvenik. 

b-naloga: 

Ajda Marič: Med študijem je imela več sošolk. 

Bodoče profesorice fizike: V razredu imajo preveč deklet in premalo fantov. 

Dijaki Srednje lesarske šole: V razredu nimajo nobene sošolke. 

 

9. naloga:  

a-naloga: 

Pregovor:  

Zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača 

Po smislu, npr.: 

Pomen pregovora: 

Če si vztrajen pri drobnem delu, ti uspe narediti velike stvari. 

b-naloga: 

A Slikača je majhna sličica, ki jo lahko zaradi »sladkosti« povežemo s pogačo. 

B Slikača je grda, popačena slika, ki je ne moremo uporabiti v risanki. 

C Slikača je nova podoba, ki nastane, če potrpežljivo sestavljamo posamezne slike. 

Č Slikača je posamezna slika, iz kakršnih je nato sestavljen animirani film. 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA  NE 

Besedila ne bi prebral/-a v časopisu, saj me ne zanimajo članki z naravoslovnimi vsebinami.    ALI 

DA  NE 

Besedilo bi prebral/-a v časopisu, saj bi me že naslov prepričal, da bi prebral/-a besedilo/saj bi se 

tudi sam/-a nekoč rad/-a ukvarjala z znanostjo. 

b-naloga: 

A V pogovoru med prijateljema, ki sta se udeležila dogodkov ob dnevu spolov. 

B V mladinski reviji, namenjeni posebej tistim, ki jih zanima znanost. 

C V Enciklopediji Slovenije, kjer je predstavljena Hiša eksperimentov. 

Č V izobraževalni televizijski oddaji za osnovnošolce in dijake. 

D V radijski informativni oddaji o dogodkih, posvečenih dnevu žensk v znanosti. 

 

11. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Hiša eksperimentov za več žensk v znanosti 

Ljubljana,12. 10. 2011 

Včeraj (11. 10. 2011) so v Hiši eksperimentov pripravili dan spolov, ki je potekal v okviru projekta 

Ženske v znanosti. Na njem so sodelovali študentka biotehnologije Ajda Marič, bodoče profesorice 

fizike, bivša dijaka Srednje lesarske šole Samo Bergant in Jure Dežman ter vodja Hiše eksperimentov 
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Miha Kos. Obiskovalci so si lahko ogledali poskuse ter znanstvene dogodivščine mladih 

raziskovalcev in raziskovalk. 

 

12. naloga:  

Značilnost Poročilo Pripoved o 

doživetju 

Po navadi ima uvod in zaključek.  + 
Besedilo govori o dogodku, ki je pomemben za veliko ljudi. +  

Tvorec po navadi govori o posebej zanimivem, privlačnem dogodku. + + 

Iz besedila izvemo, kakšni so tvorčevi občutki ob dogodku in kakšno je 

njegovo mnenje. 

 + 

V besedilo vključimo predvsem stvarne, preverljive podatke. +  

 

13. naloga: / 

 

Z ZNANJEM MED ZVEZDE 

OBJEKTIVNO IN SUBJEKTIVNO BESEDILO 

 

1. naloga: 

 Na primer:  

Marie Curie, Jožef Stefan, Albert Einstein, Alfred Nobel, Charles Darwin 

 Na primer:  

Alfred Nobel 

 Bil je kemik in izumitelj. Ukvarjal se je z razvojem eksploziva in bil izumitelj dinamita. 

 Na primer: 

Dušan Petrač, ki se ukvarja z raziskavami pri NASI. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

DA  NE 

V obeh besedilih je pojasnjeno, da je Unesco leto 2011 razglasil za leto kemije, ker je pred natanko 

stotimi leti Nobelovo nagrado za kemijo dobila prva ženska Marie Curie. 

b-naloga: 

Obe besedili govorita o resnični/izmišljeni osebi. 

Obe besedili opisujeta osebo/pripovedujeta o življenju osebe. 

Obe besedili govorita o dogodkih, ki so se zgodili v preteklosti/ki še vedno potekajo. 

c-naloga: 

Marie Curie je znanstvenica, ki se je ukvarjala s kemijo in fiziko. Rodila se je na Poljskem, živela in 

delala pa je v Franciji. Raziskovala je radioaktivnost in odkrila (radioaktivna elementa)/(dva nova 

elementa) polonij in radij. Za svoje delo je dobila dve Nobelovi nagradi: prvo je dobila leta1903 

skupaj z možem za fiziko, leta 1911 pa je sama dobila še nagrado za kemijo. 

 

č-naloga: 

  1. besedilo      2. besedilo 

Nobelovo nagrado za kemijo je dobila prva ženska.                    prva predstavnica nežnejšega spola 
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Marie Curie je bila po rodu Poljakinja.              je imela poljske korenine 

Najprej je raziskovala skupaj z možem.              z življenjskim sopotnikom 

Po njegovi smrti je delo nadaljevala sama.             po njegovem tragičnem odhodu 

Skupaj z možem je prvič postala Nobelova nagrajenka.             se je prvič zapisala med Nobelove  

           izbrance. 

3. naloga: 

a-naloga: 

(Stvarni, objektivni podatki so navedeni) v prvem/1. besedilu(.) 

b-naloga: 

Samo objektivni podatki morajo biti v besedilih v učbeniku za biologijo/kemijo ali na TV poročilih 

in novicah, saj morajo biti resnična, bralec oz. poslušalec pa lahko take podatke tudi preveri. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Iz prvega/drugega besedila izvem, da pisec Marie Curie zelo ceni/da se mu ne zdi nič posebnega. 

Na primer:  

Besede/besedne zveze, po katerih sem to ugotovil/-a: 

znamenita Marie Curie 

ta velika francoska znanstvenica 

neprecenljivo pionirsko delo 

zapisala med Nobelove izbrance 

najprestižnejšo nagrado 

presegla slave in neverjetnega spoštovanja 

b-naloga: 

Podatek  Podatke 

lahko 

preverim. 

Podatkov 

ne morem 

preveriti. 

Nobelovo nagrado je po Marie Curie dobilo še nekaj znanstvenic. +  

Nobelovo nagrado bo v prihodnje dobilo še nekaj žensk.  + 

Nobena od drugih nobelovk ne bo presegla slave Marie Curie.  + 

Tako med znanstveniki kot med »navadnimi« ljudmi Marie Curie 

uživa neverjetno spoštovanje. 
+  

c-naloga: 

pripoved o doživetju – poročilo – ocena knjige/filma – opis države – obnova umetnostnega/ 

neumetnostnega besedila – opis življenja osebe – neuradno pismo 

 

5. naloga:  

Iz besedila Leto 2011 – leto Marie Curie izvem samo stvarne, preverljive podatke, zato je to 

besedilo objektivno besedilo. 

Iz besedila Leto 2011 – leto najslavnejše znanstvenice vseh časov izvem tudi, kakšni so piščevi 

osebni občutki, njegovo mnenje in prepričanje, zato je to besedilo subjektivno besedilo. 

 

6. naloga: / 
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7. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

• sodelujejo najmlajši udeleženci:  Festival inovativnih tehnologij/Boberček 

• sodeluje največ udeležencev: Računanje je igra 

• sodelujejo udeleženci iz več držav: Tekmovanje ACM v znanju računalništva 

Po smislu: 

• so učenci vaše šole najuspešnejši: 

• sta že sodelovala/-i sama/-i: 

• bi rada/-i še sodelovala/-i: 

b-naloga: 

S S prijateljem se pogovarjata o zaključni prireditvi tekmovanja.  

O Kot novinar/novinarka za šolski časopis poročaš o izidih tekmovanja.  

S Mami po vrnitvi s tekmovanja pripoveduješ o tem, kaj vse se ti je zgodilo.  

O Pripravljaš se na govorni nastop, na katerem boš opisal/-a kraj, kjer je potekalo tekmovanje.  

O Na sestanku krožka tistim, ki tekmovanja ne poznajo, opisuješ, kako tekmovanje poteka  

        vsako leto.  

S O doživetjih na tekmovanju pišeš v elektronskem pismu sestrični. 

 

8. naloga: 

a-naloga: 

A DA, saj govorita o uspehu, ki ga je dosegla skupina slovenskih študentov. 

B NE, saj govorita o uspehu dveh skupin slovenskih študentov v različnih letih. 

b-naloga: 

Leta 2007 so na tekmovanju prvič sodelovali študentje s štirih slovenskih kitajskih fakultet.  

Študenti iz Slovenije so leta 2007 2006 tekmovali z raziskavo o zdravljenju sepse.  ALI  

Študenti iz Slovenije so leta 2007 tekmovali z raziskavo o zdravljenju sepse okužbe z virusom HIV.  

Slovenski študentje so se v petih treh nastopih do leta 2008 vedno uvrstili med finaliste. 

V letih 2007 in letu 2008 so slovenski študenti osvojili skupno prvo mesto. 

c-naloga: 

Na primer, 3 podatki od: 

je bilo na ameriški univerzi v državi Massachusetts, mednarodno tekmovanje študentov z   

raziskavami iz sintezne biologije, tekmovanja se je udeležilo 56 ekip z vsega sveta, letos prvič so 

sodelovali tudi študenti štirih najboljših kitajskih univerz, Slovenska ekipa je lani osvojila skupno 

prvo mesto z raziskavo o zdravljenju sepse, letos pa se je druga skupina ljubljanskih študentov 

predstavila z novim načinom zdravljenja okužbe z virusom HIV, uvrstili so se med šest finalistov v 

skupnem tekmovanju, mednarodna sodniška ekipa pa jih je uvrstila na prvo mesto med raziskavami 

s področja zdravja in medicine 

č-naloga: 

Na primer, 5 besed/besednih zvez od: 

vesela novica, na prestižnem mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov, na sloviti 

univerzi, daleč največje uspehe, odličen dosežek, zablestela je, veliko nagrado, pometla s 

konkurenco, je navdušil, najvišji lovoriki 

d-naloga: 

Objektivno besedilo: Slovenski študenti osvojili prvo mesto 

Subjektivno besedilo: Slovenski študenti pometli s konkurenco 
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9. naloga:  

Po smislu, npr.:  

O čem pišem? Naslov objektivnega 

besedila, v katerem so le 

stvarni, preverljivi podatki 

Naslov subjektivnega besedila, 

v katerem izražaš tudi svoje 

občutke, mnenje  

O novem teleskopu na vaši šoli Nov teleskop na šoli Zvezde so nam bližje 

O izidu slikovnega atlasa za 

mlade 

Izšel je slikovni atlas S slikami v svet drugačnosti 

 

O predstavitvi raziskovalne 

naloge iz slovenščine 

Predstavitev raziskovalne 

naloge iz slovenščine 

Skozi branje pesmi se slika 

pesnikov svet 

O odkritju dokumentov o 

nastanku tvojega kraja 

Odkrili so dokumente o 

nastanku našega kraja  

Z dokumenti izpričan 

nastanek kraja/Kranj in 

njegove korenine 

 

NA IZLET PO NOVO ZNANJE 

GLAGOLSKI VID 

 

1. naloga: 

 Po smislu. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Besedilo je namenjeno družinam, ki se na izlete odpravijo peš/s kolesi/z avtomobilom/ 

z avtobusom/z vlakom. 

Izpis dela besedila: še vedno pa dosegljivo z avtomobilom 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

To besedilo je bilo objavljeno na začetku zime, saj se v zimskih časih bolj odločamo za obiske 

muzejev kot poleti, ko bolj uživamo v naravi/ saj je v besedilu omenjeno, da nam v hladnih dnevih  

za izlete pogosto zmanjkuje idej. 

c-naloga: 

Pisec je napisal besedilo,  

A da bi bralec spoznal oba otroška muzeja. 

B da bi se bralec odločil za obisk katerega od predstavljenih muzejev. 

C da bi mu bralec sporočil svoje izkušnje iz predstavljenih muzejev. 

Č da bi ocenil, kateri od predstavljenih muzejev je najbolj zanimiv. 

Odstavek: 1. odstavek 

 

3. naloga:  

Kadar se v hladnih dnevih odločamo za izlet(, nam pogosto primanjkuje idej za izlete). 

(Kadar se v hladnih dnevih odločamo za izlet,) nam primanjkuje idej. 

(Bralci naj preberejo piščev predlog,) ko jim je zmanjkalo idej. 

(Obiščejo naj tak muzej,) ki bo dosegljiv z avtomobilom, primeren za najmlajše in v starejših 

zbudil otroka. 

a-naloga: / 

b-naloga: 
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Dejanji, ki se ponavljata: navdušuje, zbuja 

Enkratni dejanji: bo navdušil, zbudil 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

se odločamo A (ves čas razmišljamo, kaj naj naredimo) 

primanjkuje  A (večkrat imamo premalo stvari, misli, občutkov …)  

prebiramo  A (spet in spet beremo revije)  

hodimo A (ponavljamo premikanje proti določenemu cilju)  

 

se odločimo B  (končali smo razmišljanje in vemo, kaj naj storimo) 

zmanjka B (dokončno ostanemo brez neke stvari, misli, občutkov …) 

preberemo B (končamo branje revije) 

odidemo B (enkrat se odpravimo proti določenemu cilju) 

b-naloga: 

Glagoli, ki poimenujejo časovno neomejeno dejanje:  

se odločamo, primanjkuje, prebiramo, hodimo 

Glagoli, ki poimenujejo časovno omejeno dejanje:  

se odločimo, zmanjka, preberemo, odidemo 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

se skriva – Ker se boji, da ga bodo odpeljali v dom, se že od prejšnjega tedna skriva v zapuščeni 

      stavbi./Poimenuje časovno neomejeno dejanje. 

se skrije – Tim se pred odhodom v šolo bratu skrije v klet./Poimenuje časovno omejeno dejanje. 

 

5. naloga:  

a-naloga: 

zvonimo – povedni naklon  bi pozvonili – pogojni naklon         obiščite – velelni naklon 

b-naloga: 

 

 

 

 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Na primer: 

(Predstavil/-a bi še) Šolski muzej, Muzej Bistra, Naravoslovni muzej v Ljubljani, Muzej na prostem 

Rogatec, Muzej športa Ljubljana(.)  

b-naloga: 

Izpis glagola iz besedila Glagol v nedoločniku Dovršni/nedovršni glagol 

čakajo čakati nedovršni glagol 

opazujejo opazovati nedovršni glagol 

deluje delovati nedovršni glagol 

(ne) priznamo priznati dovršni glagol 

smo pozabili pozabiti dovršni glagol 

Glagol Nedoločnik Katero dejanje izraža? 

zvonimo zvoniti časovno neomejeno dejanje 

bi pozvonili pozvoniti časovno omejeno dejanje 

obiščite obiskati časovno omejeno dejanje 
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spregledali spregledati dovršni glagol 

sodelujemo sodelovati nedovršni glagol 

spoznavamo spoznavati nedovršni glagol 

obnovimo obnoviti dovršni glagol 

 

7. naloga: 

a-naloga: 

Ta konec tedna mi je uspelo družino končno prepričati/prepričevati, da se odpravimo/ odpravljamo 

v zagrebški otroški muzej. Že dolgo sem si ga zaželela/želela obiskati, saj sta mi o njem na dolgo in 

široko povedala/pripovedovala prijatelja, ki se tako kot jaz navdušita/navdušujeta nad različnimi 

poskusi in daljnimi deželami. V muzeju sta preživela/preživljala čudovit dan – zato sem tudi jaz 

zvečer od vznemirjenja težko zaspala/spala in se zjutraj zbudila/budila polna veselega pričakovanja. 

Potem pa se je ponovila/ponavljala stara zgodba. Mamo je zabolela/bolela glava. Starejša sestra 

Manja se je vse jutro namrdnila/zmrdovala, ker bi raje kupila/nakupovala v Gradcu, triletni bratec 

Boštjan pa bi najraje ostal/ostajal doma in ves dan pogledal/gledal risanke. In izveste/veste, kaj se 

je zgodilo/dogajalo na koncu? Očku je prekipelo/prekipevalo. Samo spogledala/spogledovala sva se 

– in se v trenutku odločila/odločala. Sama sva se odpravila/odpravljala na najlepši izlet v mojem 

življenju! 

b-naloga: 

Pripoved je objektivna/subjektivna. 

Na primer, štiri besede/besedne zveze od:  

končno, sem si želela, na dolgo in široko pripovedovala, se navdušujeta, čudovit dan, od 

vznemirjenja, polna veselega pričakovanja, je prekipelo, se je zmrdovala, najlepši izlet v mojem 

življenju 

 

8. naloga: 

a-naloga: 

Navdušen nad svojim odkritjem, da se teža potopljenega telesa navidezno zmanjša ravno za težo 

izpodrinjene tekočine, je Arhimed planil iz kadi, stekel po ulicah Sirakuz in vpil“Hevreka”, kar 

pomeni “Našel sem”. 

b-naloga: 

Pisec je uporabil dovršna glagola, ker govori 

A o časovno omejenem dogajanju, saj vemo, kdaj se je začelo. 

B o časovno neomejenem dogajanju, saj se to večkrat ponavlja. 

C o časovno neomejenem dogajanju, saj to traja dlje časa. 

Č o časovno omejenem dogajanju, saj vemo, da se je zgodilo le enkrat. 

 

Pisec je uporabil nedovršne glagole, saj govori o časovno neomejenem dogajanju, ki se večkrat 

ponavlja. 

c-naloga: 

Glagoli, ki poimenujejo omejeno 

dogajanje 

Glagoli, ki poimenujejo neomejeno 

dejanje 

poimenovati imenovati 

nastati nastajati 

obiskati obiskovati  

prihraniti/nahraniti hraniti  



23 

 

dopolniti dopolnjevati 

zbrati zbirati 

 

9. naloga:  

 odpreti – odpirati 

Graški otroški muzej FRida & FreD vse leto na široko odpira vrata malim in velikim radovednežem. 

Vsak dan jih odpre že zgodaj dopoldne. 

 razveseliti – razveseljevati 

Obiskovalce vedno razveseljuje s čudovitim svetom znanosti, včasih pa jih razveseli tudi z dnevom 

doživetij in zabave.  

 ponuditi – ponujati, spoznati – poznati, narediti – delati 

Muzej obiskovalcem ves čas ponuja številne dejavnosti in tudi tebi lahko ob obisku zagotovo 

ponudi ravno pravo stvar. Že ob prihodu v muzej je zato dobro poznati glavno »pravilo«. Ker boš 

spoznal veliko različnih stvari, ne poskusi narediti čisto vsakega poskusa. Raje večino časa delaj svoj 

najljubši eksperiment.  

 premisliti – premišljevati, zaskrbeti – skrbeti, najti – iskati 

Če premišljujete o obisku muzeja, si nikar ne premislite, ker bi vas zaskrbela vožnja po tujem 

mestu. Ni vam treba skrbeti, da bi muzej predolgo iskali. Našli ga boste čisto v središču mesta. 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.: 

dati/dajati: 

Svoje stvari smo dali v garderobo. Medtem ko smo plašče dajali v omarico, smo že razmišljali, 

kaj vse si bomo ogledali. 

vzeti/jemati: 

S stojala smo vzeli prospekte in medtem ko smo jih jemali, je do nas pritekel majhen otrok, za 

njim pa mama, ki ga je lovila po celem muzeju. 

reči/govoriti: 

Kustosinja nam je rekla, da si bomo najprej ogledali razstavni prostor v pritličju in nam kar nekaj 

časa govorila o tem razstavnem prostoru. 

zaslišati/slišati: 

Nenadoma smo pri okostju jamskega človeka zaslišali krik in ko smo stekli do tja, smo slišali 

nekega gospoda, ki je miril svojega vnuka.  

 

11. naloga: 

a-naloga: 

Ne pridi/Ne prihajaj slabe volje. 

V vrsti se ne prerivaj/ne prerini. 

Ne pogovori/Ne pogovarjaj se tako, da boš pritegnil pozornost vseh obiskovalcev. 

Ne hodi/odidi v nasprotni smeri kot vsi drugi. 

Ne dotikaj/Ne dotakni se vsega, kar vidiš.  

Brez dovoljenja ne vzemi/ne jemlji ničesar v roke. 

b-naloga: 

Izbral/-a sem nedovršne glagole. 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 
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3. UČNI SKLOP: V SVETU PSOV 

ŠOLANJE PSOV 

OPIS DELOVNEGA POSTOPKA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Na primer:  

 Moja najljubša žival: pes/mačka/morski prašiček/hrček/papagaj/konj 

 Zakaj bi jo izbral/-a: Ker bi se s psom igral, hodil z njim na sprehode, čuval bi nam hišo/ 

stanovanje./Ker je konj ponosen, pameten in hiter. 

Po smislu, npr.: 

 S psom živimo bolj zdravo, bogatejše. (Strinjam se s to trditvijo, saj ko peljemo psa na 

sprehod, skrbimo tudi za svoje gibanje, prisotnost psa nam lahko zmanjša stres.)   

 Kakšen pes se bo razvil iz majhne kepice, je odvisno le od nas. (Strinjam se s to trditvijo, saj je 

od nas odvisno, ali mu bomo vse dovolili, ali pa ga naučili kaj sme in česa ne sme. Če bomo z 

njim lepo ravnali, bo tudi pes ljubeč, če pa bomo z njim grdo ravnali, pa zna biti tak pes 

agresiven.)    

 Čeprav psi ne morejo govoriti, nam z različnim laježem, gestami in znaki posameznih delov ali 

celotnega telesa povedo več, kot bi kdo znal z besedami. Njihovega jezika se je treba le naučiti. 

(Strinjam se s to trditvijo, saj nam npr. pes, ki čaka pred vrati, jasno pove, da želi iti ven, pes, 

ki maha z repom, se človeka zelo razveseli.) 

 Psi so v pomoč drugim. (Strinjam se s to trditvijo, saj so lahko v pomoč slepim, gluhim, 

telesno prizadetim osebam, starejšim, osamljenim osebam. Psi opravljajo svoje delo skupaj z 

vodniki pri reševanju ljudi izpod ruševin, plazov, iz vode, pri iskanju pogrešenih oseb, 

odkrivanju prepovedanih drog, ugotavljanju identitete, izvajajo hišne preiskave, patruljirajo, 

pregledujejo vozila in prtljago.) 

 

1. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr:  

Mislim, da majhni psi ne morejo biti psi spremljevalci, saj ljudje, ki potrebujejo njihovo pomoč, 

rabijo velikega in močnega psa. 

Naučiti se morajo poslušati svojega gospodarja, se na prostem obnašati tako, da ne ogrožajo ljudi. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu. 

b-naloga: 

Kdo je besedilo napisal? Barbara Hočevar. 

Komu je namenjeno? Bralcem časopisa Delo/vsem, ki jih zanima izpit 

za psa spremljevalca. 

Kdaj je bilo objavljeno? 12. 2./februarja 2004. 

V kateri rubriki časopisa je bilo objavljeno? V rubriki Vzgoja za sobivanje. 

 

3. naloga: 

A Da bi čim več bralcev kupilo izšolanega psa spremljevalca. 

B Da bi lastniki sami izšolali svoje pse za spremljevalce. 
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C Da bi vsi bralci s svojimi ljubljenčki opravili izpit za psa spremljevalca. 

Č Da bi se bralci seznanili z izpitom za psa spremljevalca in njegovim potekom. 

 

4. naloga: 

Po smislu, npr:  

DA  NE 

V besedilu je avtorica prikazala tako teoretični kot praktični izpit, ki ga mora pes opraviti, da dobi 

potrdilo za psa spremljevalca./Naslov je kratek in razumljiv, saj pove, o čem bo govorilo besedilo. 

DA  NE 

Naslov je premalo natančen, saj izpita ne dela samo pes, ampak tudi njegov lastnik.  

 

5. naloga: 

a-naloga: 

(Teoretični izpit vključuje) test o izbiri in negi psa, njegovi namestitvi in prehrani, primernem 

vedenju in učenju ter zakon o živalih(.) 

b-naloga: 

Praktični preizkus se začne, ko vodnik pokaže dovolj kinološkega znanja/po opravljenem 

teoretičnem preizkusu vodnika. 

c-naloga: 

A Na prostoru za vadbo.    Č V mestnem parku. 

B Ob prometnih cestah.    D Na prostoru pred trgovino. 

C Na šolskem igrišču.     E Ob robu gozda. 

č-naloga: 

Vodnik dobi spričevalo o opravljenem izpitu/pokal za opravljen izpit/potrdilo o opravljenem 

izpitu/nagradni kupon za opravljeni izpit. 

 

6. naloga:  

3 Ob srečanju s kolesarji, z rolarji ali s tekači se ne odzove napadalno. 

5 Ob srečanju z drugim psom se ne vznemiri. 

2 Mirno sedi/leži ob lastniku, ko se ta rokuje z znancem. 

4 Ob nenadnem avtomobilskem hrupu ostane miren. 

6 Mirno počaka na lastnika, privezan k drogu pred trgovino. 

1 Ob lastniku hodi, se na ukaz usede, se vrne k vodniku. 

    ALI  

2 Ob srečanju s kolesarji, z rolarji ali s tekači se ne odzove napadalno. 

5 Ob srečanju z drugim psom se ne vznemiri. 

1 Mirno sedi/leži ob lastniku, ko se ta rokuje z znancem. 

4 Ob nenadnem avtomobilskem hrupu ostane miren. 

6 Mirno počaka na lastnika, privezan k drogu pred trgovino. 

3 Ob lastniku hodi, se na ukaz usede, se vrne k vodniku. 

 

7. naloga: 

3 bonton  (olikano, lepo vedenje)  

1 poligon  (prostor za vadbo) 

4 kandidat  (kdor se prijavi k izpitu)  

2 teren  (zemljišče, svet) 
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8. naloga: 

a-naloga: 

A Razporeditev je pravilna, saj brez znanja o pravilnem ravnanju vodnika in ustreznem vedenju 

psa ni mogoče vedno primerno ravnati v praksi, pa tudi bolj varno je v mesto peljati psa z 

vodnikom, ki pozna pravila. 

B Bolje bi bilo, če bi bil najprej praktični del, saj je treba najprej ugotoviti, ali pes res obvlada 

vse spretnosti psa spremljevalca, šele nato je smiselno preverjati, ali vodnik tudi teoretično 

ve, kako mora ravnati. V mestu pa mora na psa tako ali tako paziti vodnik. 

C Vseeno bi bilo, ali je najprej teoretični ali praktični del, saj pri teoretičnem delu vodnika ne 

sprašujejo o tem, kakšno je ustrezno vedenje psa v mestu. Tako teoretični in praktični del 

nista povezana. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Praktični del se začne na posebnem vadbišču zato, da se pes najprej nauči poslušati vodnika v 

mirnejšem okolju./Da se prepričajo, če zna pes ubogati in da na terenu ne bo zapletov. 

c-naloga: 

Posamezni koraki pri izpitu morajo potekati po vnaprej določenem zaporedju./lahko potekajo po  

poljubnem vrstnem redu. 

č-naloga: 

A Barbara Hočevar v besedilu pripoveduje o enkratnem doživetju. 

B Barbara Hočevar v besedilu opisuje dogajanje, ki se ponavlja in poteka vedno enako. 

 

9. naloga:  

a-naloga: 

opravlja rešuje  pokaže  se nadaljuje 

b-naloga: 

Glagoli so v pretekliku/sedanjiku/prihodnjiku. 

c-naloga: 

A Ker se je dogajanje zgodilo v preteklosti in se ne bo nikoli več ponovilo. 

B Ker dogajanje poteka prav zdaj, v tem trenutku. 

C Ker je dogajanje na enak način potekalo v preteklosti, poteka v sedanjosti in bo potekalo tudi v 

prihodnje. 

Č Ker se je dogajanje sicer zgodilo v preteklosti, vendar si avtorica želi, da bi bilo njeno besedilo čim 

bolj napeto. 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.:  

DA        NE 

Fotografiji sta mi pomagali pri nazorni predstavitvi postopka, kako poteka izpit za psa  

spremljevalca, saj sem si opisani vaji lažje predstavljal.    ALI  

DA  NE 

Fotografiji mi nista pomagali pri nazorni predstavitvi postopka, kako poteka izpit za psa  

spremljevalca, saj sta bili le dve. Pomagale bi mi, če bi bila vsaka vaja prikazana s fotografijo. 
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11. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Postopek je neko delo, ki se ponavlja in poteka po nekem načrtu, medtem ko je doživetje nek 

dogodek, ki se zgodi le enkrat in se ne ponavlja. 

Koraki v postopku so razporejeni po določenem zaporedju in jih ne smemo zamenjati oz.  

pomešati. 

Glagoli so v sedanjiku. 

Besedilo lahko opremimo s fotografijami, slikami, skicami, videoposnetki. 

b-naloga: / 

 

12. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Besedilo se mi je zdelo zanimivo, saj sem zvedel/-la, kaj vse mora opraviti pes, da dobi potrdilo za  

psa spremljevalca/saj nisem vedel/-a, da mora pes opraviti toliko vaj, da dobi potrdilo za psa 

spremljevalca/saj imam tudi sam/-a psa in me tak izpit zanima. 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

Posnetek prikazuje striženje psa. To dejavnost je predstavila pasja frizerka v televizijski oddaji, torej 

je namenjeno TV gledalcem/vsem gledalcem, ki jih zanima striženej psov/ljubiteljem psov. 

b-naloga: 

A Da bi gledalcem predstavila najbolj zanimivo doživetje pri striženju psov. 

B Da bi gledalce prepričala, da je prav predstavljeni »pasji frizer« najboljši. 

C Da bi gledalcem svetovala, kako naj postrižejo pse. 

Č Da bi gledalci izvedeli, kako vedno poteka striženje psov. 

 

14. naloga:  

2 Frizerka se z lastnikom pogovori o posebnostih psa. 

5 Psa postriže po nogah. 

6 Psa postriže po glavi. 

1 Z lastnikom izbereta »pasjo pričesko«. 

7 Psu poreže kremplje, če so predolgi. 

4/3 Psu razčeše dlako. 

3/4 Psa postriže po hrbtu. 

Vrsta besedila: opis postopka striženja psa 

Utemeljitev:  

To besedilo je opis postopka, ker je pasja frizerka predstavila po korakih, kako se striže pes./ 

Ti koraki so bili opravljeni po točno določenem zaporedju. Glagoli so bili v sedanjiku.  

 

15. naloga: 

a-naloga: 

A Svoj poklic je pasji frizer samo hvalil. 

B Predstavil je njegove dobre in slabe strani. 

C Govoril je samo o slabostih poklica. 

 

 



28 

 

b-naloga: 

To se mi zdi/ne zdi ustrezno, saj je dobro, da nas pri opisu postopka opozori tudi na 

nevarnosti, da bi se jim znali izogniti oziroma se primerno zavarovati. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Mislim, da je za tiste pse, ki sodelujejo na razstavah, najbolje, da jih strižejo pasji frizerji. Ti morajo 

imeti s psi izkušnje in znati z njimi ravnati. Včasih je dobro, da je pri striženju poleg lastnik, včasih 

pa je bolje, da to opravi frizer sam. Nekatere pse pa mislim, da bi lastniki lahko tudi postrigli sami 

doma. 

 

16. naloga:  

a-naloga: 

svetlo rjav ali svetlorjav rjav kakor pesek  peščeno rjav 

temno rjav ali temnorjav rjav kakor čokolada  čokoladno rjav 

svetlo siv ali svetlosiv siv kakor srebro  srebrno siv  

temno siv ali temnosiv siv kakor svinec  svinčeno siv 

 črn kakor vrana  vranje črn 

 bel kakor sneg snežno bel  

b-naloga: 

3   Pes je črno rjav.    (Je tako rjav, da je skoraj črn.) 

1   Irski seter je rdeče rjav.   (Je tako rjav, da »vleče« na rdeče.) 

5   Terier je srebrno siv.   (Je siv kot srebro.) 

2   Srnasti baset je zlato rumen.  (Je rumen kot zlato.) 

4   Finski špic je rumeno rdeč.  (Je rdeč z odtenkom rumene.)  

c-naloga: 

črno rjav  rdeče rjav  srebrno siv  zlato rumen 

črnorjav  rdečerjav 

 

17. naloga:  

a–e-naloga: 

Po smislu. 

 

KADAR ME NI DOMA, PSIČKA NAJRAJE POČIVA NA POSTELJI  

NASVET STROKOVNJAKA 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Pes preveč laja in tako moti ostale stanovalce. 

 Potrebo opravi kar v stanovanju (na tleh, kavču …). 

 V stanovanju je preveč živahen. 

 Skriva stvari po stanovanju. 

 Grize pohištvo, si brusi kremplje in tako uničuje pohištvo. 

 Povsod po stanovanju pušča dlako. 
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b-naloga: 

A Psa naj kaznuje s tepežem.     Č Psa naj odpelje v zavetišče. 

B Posvetuje naj se s pasjim strokovnjakom.   D Psa naj odda drugemu lastniku. 

C Skupaj s psom naj obiščeta pasjo šolo.   E Psu naj ne kupi pasjih priboljškov. 

c-naloga: 

• v leposlovni knjigi,    • v televizijski oddaji O živalih in ljudeh, 

• v reviji Moj pes,    • v TV-nanizanki o policijskem psu (Komisar Rex), 

• v prilogi Dnevnika Moje zdravje,  • v knjigi Naredi sam. 

• v otroški reviji Kekec,  

• v knjigi Takoj pusti čevelj, 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

 Koliko besedil si prebral/-a? Koliko besedil je zapisanih? 

 V kateri prilogi sta bili objavljeni besedili? 

 Kje sta bili objavljeni obe besedili?/V kateri rubriki sta bili besedili objavljeni? 

b-naloga: 

Nada ima težavo s psom, ker skoči na posteljo in leži na njej, kadar je ni doma. 

 

3. naloga:  

a-naloga: 

 1. besedilo 2. besedilo 

Kdo je sporočevalec? Nada (gospod) Martin Simončič 

Kdo je naslovnik (gospod) Martin Simončič Nada 

Čemu je napisal/-a 

besedilo? 

Da bi dobila nasvet, kako naj 

odvadi svojo psičko ležanja na 

postelji. 

Da svetuje Nadi, kako naj odpravi 

težavo svoje psičke. 

b-naloga: 

A Nasvet strokovnjaka. 

B Vprašanje strokovnjaka. 

C Mnenje strokovnjaka. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Glagoli so v povednem in velelnem naklonu. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Strokovnjak lahko Nadi »ukazuje«, saj ji s tem daje nasvete, kako naj ravna s svojo psičko. 

 

5. naloga:  

Na primer: 

A DA, saj še vedno želi svetovanje strokovnjaka. 

B NE, saj ne more ukazovati, da dobi nasvet strokovnjaka. 

C DA, saj je zelo v stiski zaradi vedenja svojega psa. 

Č NE, saj to ni vljudno do strokovnjaka. 
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6. naloga: / 

 

7. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Kadar bi imel/-a težave z vedenjem živali (npr. pes vedno laja na obiskovalce, pes se zaganja v 

otroke, doma grize pohištvo, nekontrolirano se spopada s psi)./Kadar ne bi znal/-a sam/-a rešiti 

problema niti s pomočjo svojih prijateljev/znancev/sorodnikov. 

 

8. naloga:  

Po smislu. 

 

MODA PSOV  
ENOSTAVČNA IN DVOSTAVČNA/ZLOŽENA POVED 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Izbral/-a bi šnavcerja. 

 Izbral/-a bi mešančka. 

Razlogi za izbiro: 

 Zna biti hud, je inteligenten in hitro učljiv. Ima kratko dlako, ki je ne pušča po stanovanju. Le 

dvakrat na leto ga moramo peljati k pasjemu frizerju.  

 V zavetišču, kjer bi ga izbrala, so po večini mešančki. 

b-naloga: 

Po smislu. 

 

2. naloga: 

a-naloga. 

Lassie: Lassie se vrača/Lassie 

Jakob: Sreča na vrvici 

Beethoven: Beethoven 1/Beethoven 2/Beethoven 3 … 

Rex: Komisar Rex 

Pongo in Perdita: 101 dalmatinec 

b-naloga: 

Po smislu. 

 

3. naloga:  

a-naloga: 

(Prebral/-a sem) štiri/4 povedi(.) 

b-naloga: 

Z eno povedjo lahko sporočim svojo misel, odgovorim na vprašanje ali po čem vprašam. DA NE 

Romani so vedno sestavljeni iz veliko povedi.        DA NE 

Kadar pišemo pismo, je najpogosteje dovolj ena sama poved.       DA NE 

Poved se začne z veliko ali malo začetnico in največkrat konča z vejico.      DA NE 

Poved se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom.      DA NE 
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c-naloga: 

Otroci radi berejo knjige o pasjih junakih.  

Le kdo ne pozna Lassie, Jakoba, Beethovna, Ponga in Perdite ter Rexa?  

Otroke je navdušil, zato lahko vidimo vse več psov te pasme.  

Marsikdo se zato sprašuje, ali je s psi podobno kot z modo. 

č-naloga: 

 Število osebnih glagolskih oblik Število stavkov 

1. poved 1 osebna gl. oblika 1 stavek 

2. poved 1 osebna gl. oblika 1 stavek 

3. poved 2 osebni gl. obliki 2 stavka 

4. poved 2 osebni gl. obliki 2 stavka 

d-naloga: 

Vse povedi/Le nekatere povedi so sestavljene iz stavkov. 

V povedi je samo en stavek/lahko tudi več kot en stavek. 

V povedi je toliko stavkov/več stavkov, kot je osebnih glagolskih oblik. 

e-naloga: 

Poved, ki je iz enega stavka, se imenuje enostavčna poved. 

Poved, ki povezuje dva stavka, se imenuje dvostavčna/zložena poved. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Še raje jih spremljajo na filmskem platnu. 

Nemalo družin je sprejelo v svoje domove škotskega ovčarja, novofundlandca, bernardinca, 

dalmatinca ali nemškega ovčarja.  

b-naloga: 

da, ki, zato, ali  

Te besede so predlogi/vezniki/pridevniki/prislovi. 

c-naloga:/ 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

Nasvet je namenjen  

fantom/dekletom/fantom in dekletom. 

svetlolaskam in rdečelaskam/vsem dekletom/svetlolaskam in temnolaskam. 

b-naloga: 

Poved Enostavčna 

poved 

Dvostavčna 

poved 

Svetujemo vam, da ob temno obarvanem džinsu nosite močno 

roza ali lilasta oblačila. 
  

Svetlejši izpran džins zahteva bolj nežne odtenke.    
Tega priporočamo dekletom, ki so svetlolase.    

Če imate temnejše lase, raje oblecite temnejšo različico džinsa.    

Tako oblečena dekleta se bodo prijetno počutila v šoli.    
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6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA  NE 

Saj pri nas nimamo veliko modnih revij za najstnike. Prav tako ni potrebno, da si z dobrim okusom 

oblečen po zadnji modi. Mladi modnih oblačil ne zavržejo tako hitro./Odnos mladih do mode je tu 

napačno razložen, saj si tako modo razlagajo odrasli. 

b-naloga: 

V tujini izhajajo številne modne revije za najstnike. Tudi pri nas jih je presenetljivo veliko. 

Strokovnjaki se strinjajo z ugotovitvijo, da so mladi željni modnih novosti. Njihov odnos do mode je 

poseben, saj se do nje vedejo kot do glasbe. Hitro se navdušijo za določeno glasbeno zvrst, a jo že v 

naslednjem trenutku brez slabe vesti porinejo v pozabo. Starejši mladim radi svetujejo pri 

oblačenju. Mladi pri nakupovanju najbolj zaupajo svojim prijateljem. Kdor ima dober okus, bo 

vedno oblečen po zadnji modi. 

c-naloga: 

 Dvostavčna poved: 

V tujini izhajajo številne modne revije in/pa tudi pri nas jih je presenetljivo veliko./Modne revije 

izhajajo ne samo v tujini, ampak jih je tudi pri nas presenetljivo veliko. 

 Dvostavčna poved: 

Čeprav starejši mladim radi svetujejo pri oblačenju, mladi pri nakupovanju najbolj zaupajo svojim 

prijateljem./Starejši mladim radi svetujejo pri oblačenju, toda/a/vendar/ampak mladi pri 

nakupovanju najbolj zaupajo svojim prijateljem.  

 

KAKRŠEN GOSPODAR, TAKŠEN PES 

PODREDNO ZLOŽENA POVED 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

   Opis lastnika:    Ime psa: 

Svojega ljubljenca razvaja in skrbno neguje.  Žverca 

Psa ima zato, da zanj opravlja določene naloge.  Beli očnjak 

Psa ima rad, njegov videz mu ni pomemben.  Pluton 

Psa ne ljubkuje, ga pa pogosto vodi na rastave.  Rex 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

S trditvami italijanskih strokovnjakov se strinjam/se ne strinjam, saj lastnik psov goničev veliko 

časa tudi sam preživi v naravi na lovu./mnogi izberejo pasmo psa, ki ustreza njihovemu načinu 

življenja (npr. psa ni potrebno veliko sprehajati/psa imajo za družbo). 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Prebral/-a sem 

• enostavčne povedi. 

• dvostavčne ali zložene povedi. 
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b-naloga: 

 Osebni glagolski obliki 

1. poved ne bi peljal se zdi 

2. poved ima neguje 

3. poved nimajo velja 

4. poved spi ima 

c-naloga: 

A Stavka bi lahko uporabil/-a kot samostojni povedi, saj bi bili obe enostavčni povedi jasni in 
razumljivi. 
B Stavkov ne bi mogel/-gla uporabiti kot samostojni povedi, saj nobena enostavčna poved ne bi 
bila jasna in razumljiva. 

C Stavkov ne bi mogel/-gla uporabiti kot samostojni povedi, saj bi bila samo ena enostavčna 
poved jasna in razumljiva, druga pa ne. 
č-naloga: 

    v enakovrednem odnosu. 

Stavka v povedi sta 

    v neenakovrednem odnosu. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

 Prepričani so, da je Pluton zabaven in dobrodušen pes. 

Kdor je lastnik Rexa, ga pogosto vodi na razstave. 

b-naloga: 

1. poved: Prepričani so, 

2. poved: ga pogosto vodi na razstave 

 DA  NE 

 Tak stavek imenujemo glavni stavek/odvisni stavek. 

c-naloga: 

 1. poved: da je Pluton zabaven in dobrodušen pes. 

2. poved: Kdor je lastnik Rexa,  

 1. poved: Kaj so prepričani? 

2. poved: Kdo vodi?/Kdo ali kaj vodi? 

 Stavek, ki ne more stati samostojno/sam zase in pomensko dopolnjuje povedek glavnega 

stavka, se imenuje odvisni stavek. Po takem stavku se lahko vprašamo z vprašalnico in s 

povedkom glavnega stavka. 

č-naloga: 

Veznik stoji v glavnem stavku/odvisnem stavku. 

d-naloga: 

A Stavka med seboj ločuje pika. 

B Stavka med seboj ločuje vejica. 

C Stavkov ne ločuje nobeno ločilo. 

 

4. naloga: 

a-naloga: / 
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b, c-naloga: 

 Kljub čemu velja? 

 Čeprav do svojega štirinožca nima ljubkovalnega odnosa, velja Rex za zelo učinkovitega psa. .           

         dopustno razmerje  

Kdaj spremlja? 

 Ko gre gospodar na lov, ga spremlja.   časovno razmerje 

  Pod katerim pogojem neguje? 

 Če ima lastnik takega psa, ga skrbno neguje.  pogojno razmerje 

č-naloga: 

A Samo pred glavnim stavkom. 

B Pred glavnim stavkom ali za njim. 

C Samo za glavnim stavkom. 

 

5. naloga: / 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Sploh ne morem razumeti očija! Čeprav si oba želiva haskija, bi ga on vzgajal čisto drugače. Če imaš 

haskija, moraš imeti po mnenju mojega očija zelo stroga pravila. Drugače bi pes hitro prevzel 

vodilno vlogo, namesto da uboga gospodarja. Za te pse je značilno tudi, da potrebujejo čim več 

gibanja na svežem zraku. Že kot mladiček bi spal na vrtu, da bi bile življenjske razmere zanj najbolj 

podobne razmeram v naravi. Tudi jaz vem, da so haskiji zelo inteligentni. Ampak z očijevo vzgojo se 

ne strinjam. Seveda je pomembno, da si pri vzgoji dosleden. A zanima me, ali s trdo roko res 

dosežeš lepše vedenje. Sploh pa do tako majhne kepice ne moreš biti prestrog. Tako milo zna 

pogledati! Ker ima haski vsako oko druge barve, je zelo zanimiv. Eno je modro in drugo rjavo. Kdor 

ga vidi, se kar zaljubi vanj. 

b-naloga: 

 Upam, da mladiča ne boste kupili od preprodajalca.  

Kaj upam? 

 O nakupu se raje dogovorite z vzrediteljem, ki ima dolgoletne izkušnje.  

S katerim vzrediteljem se raje dogovorite o nakupu? 

 Želim vam, da bi v vaš dom prinesel veliko veselja.   

Kaj vam želim? 

 

7. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Učenci obiščejo zavetišče za živali, ko jim nesejo hrano./kadar bi radi kakšno žival posvojili. 

Veterinarji mladim svetujejo, (da) naj dobro skrbijo za svoje hišne ljubljenčke./da se pred 

nakupom psa posvetujejo s strokovnjakom. 

Zavetišče obiskujem, ker bi rad domov vzel zapuščeno žival./ker rada sprehajam psa. 

S prijatelji smo šli na obisk v zavetišče, da bi si ga ogledali./da bi pomagali. 

Najpogosteje sprehajam psa, ki ga ima že vrsto let moj dedek./ki je zelo prijazen. 
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8. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Prebral/-a sem šalo, saj je to kratka zgodbica, ki na šaljiv način opiše dogodek s psom. 

b, c-naloga: 

Ivan se je hvalil/se hvali prijatelju, da ima res čudovitega psa. Pojasnil mu je/Pojasni mu, da mu 

vsak dan prinese v posteljo časopis. Prijatelj mu je odvrnil/odvrne, da to res ni nič takega. Ivan se 

je začudil/se začudi, da prijatelj meni drugače. Dodal je/Doda, da sploh ni naročen na časopis. 

č-naloga: 

Dobesedni navedek sem preoblikoval/-a v odvisni stavek. 

Spremni govor sem preoblikoval/-a v glavni stavek. 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 
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4. UČNI SKLOP: OD PRVEGA TELEFONA DO »MOBIJA« 

 

TELEFON SE PREDSTAVI 

OPIS NAPRAVE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Na primer:  

 Naprave, ki so človeku najbolj olajšale življenje v preteklosti: kolo, mlin, parni stroj, tipkalni 

stroj, statve, telegraf 

Naprave, ki nam najbolj pomagajo danes: klimatske naprave, računalnik, mobilni telefon, 

navigacijske naprave, pralni stroj, sušilni stroj, hladilnik 

Na primer: 

 Telefon potrebujem predvsem zato, da se o čem na kratko dogovorim s prijatelji, da staršem 

sporočim kaj nujnega, včasih pa ga uporabljam tudi za dolge pogovore in za zabavo.  

 Po smislu. 

č-naloga: 

 

1. naloga:  

Po smislu. 

 

2. naloga: /  

 

3. naloga:  

Besedilo govori o avtomatskem telefonskem aparatu. 

 

4. naloga: 

A Da bi bralcem predstavil napravo in njeno delovanje. 

B Da bi bralcem priporočil nakup te naprave. 

C Da bi bralcem povedal svoje mnenje o predstavljeni napravi. 

Č Da bi bralcem odsvetoval uporabo te naprave. 

 

5. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Pisec tega besedila je po izobrazbi inženir računalništva/strojništva, saj je v besedilu uporabil tudi 

strokovne besede, značilne za avtomatski telefonski aparat./Po mojem mnenju je pisec besedila 

elektrotehnik, saj se spozna na elektronske naprave. 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

Naročnik je oseba, ki naroča storitev. 

Mikrofon je priprava, ki spreminja zvočne tresljaje v ustrezne električne napetosti. 

Centrala je posredovalna naprava za vzpostavljanje zvez med telefonskimi vodi. 

Bakelit je umetna snov iz fenolne smole in lesne moke. 
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b-naloga: 

A Vsak dan v pogovorih in besedilih o najrazličnejših stvareh. 

B V pogovorih s prijatelji, kadar govorimo o telefoniranju. 

C Kadar berem o telefonih v enciklopediji ali v navodilih za uporabo. 

 

7. naloga:  

Kadar želimo klicati, lahko vsak del telefona uporabljamo posebej./Kličemo lahko le, če hkrati 

delujejo vsi deli telefona. 

 

8. naloga:  

2   številčnik s številkami (z vrtenjem številk v centralo pošiljamo tokovne impulze) 

5   slušalka   (pretvarja zvok v električne signale in obratno) 

1   mikrofon   (skozi njega steče napajalni tok) 

3   telefonska vrvica  (priključitev telefonske opreme na omrežje)  

 

9. naloga:  

A Več aparatov, ki skupaj tvorijo celoto. 

B Stroj iz gibljivih in negibljivih delov, ki s pretvarjanjem energije opravlja določeno delo. 

C Predmet iz več delov, ki omogoča in opravlja delo. 

Č Stvar, iz katere kaj prihaja, se od nje nekaj dobiva. 

 

10. naloga:  

DRŽI NE DRŽI 

Izpis povedi iz besedila: Če hočemo telefonirati, dvignemo pogovorko z vilic aparata in takoj 

vzpostavimo zvezo s telefonsko centralo.  

DRŽI NE DRŽI 

Izpis povedi iz besedila: Ko zavrtimo vse številke, nas telefonska centrala poveže z naročnikom, ki 

ga kličemo, in pri tem zazvoni telefonski zvonec. 

DRŽI NE DRŽI 

Izpis povedi iz besedila: Ko dvigne pogovorko, se lahko telefonski pogovor takoj začne. 

 

11. naloga:  

Iz besedila o telefonu izvemo, 

 iz česa je sestavljen. 

kaj moramo napraviti, da bo telefon deloval. 

kdaj se je pojavil omenjeni telefon. 

kako se je telefon razvijal. 

kakšna je vloga posameznih delov telefona. 

kakšen je zunanji videz telefona oz. njegovih delov. 

kdo naj kupi omenjeni telefon. 

kaj je telefon. 

 

12. naloga:  

Iz besedila izvem/ne izvem , kakšno je piščevo mnenje o napravi in njegov odnos do nje. 

 

13 . naloga:  
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Glagol Oseba Število Čas 

zavrtimo 1./prva množina/mn. sedanjik/sed. 

poveže 3./tretja ednina/ed. sedanjik/sed. 

kličemo 1./prva množine/mn. sedanjik/sed. 

zazvoni 3./tretja ednine/ed. sedanjik/sed. 

a-naloga: 

Glagoli se ne razlikujejo po času, saj so vsi v sedanjiku. V tej obliki so zato, ker govorijo o lastnostih, 

ki se ne spreminjajo in o dogajanju, ki se ponavlja in poteka ves čas 

b-naloga: 

Kadar opisujemo napravo ali posamezni sestavni del, so glagoli v tretji osebi ednine. 

Kadar opisujemo, kako napravo uporabljamo, so glagoli v prvi osebi ednine/množine. 

 

14. naloga:  

a-naloga: 

Pridevnik: telefonski     Glagol: telefonirati 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Želel sem telefonirati sorodnikom v tujino, a je bil telefonski pogovor zaradi motenj nemogoč. 

 

15. naloga:  

Besedilo Avtomatski telefonski aparat je 

A opis naprave, saj iz njega izvem, kaj je telefon, kakšen je, kateri so njegovi sestavni deli in 

kako deluje. 

B pripoved o doživetju s to napravo, saj iz njega izvem, kaj se je zgodilo piscu besedila, ko je 

nekoč telefoniral. 

C definicija oziroma opredelitev naprave, saj iz njega izvem samo to, po čem se telefon razlikuje 

od podobnih naprav. 

 

16. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA  NE 

Opis naprave mora imeti vse te lastnosti, saj s takim opisom napravo lahko tudi uspešno 

uporabljamo/saj le z natančnim opisom dobimo celoten opis naprave, biti mora tudi nazoren in 

razumljiv, da si napravo laže predstavljamo, biti mora tudi uporaben, saj le tako lahko napravo 

uporabljamo, vsebovati pa mora tudi pravilne/strokovne izraze.  

b-naloga: 

Lastnosti dobrega opisa naprave so: natančnost, nadrobnost, nazornost, razumljivost, uporabnost 

in strokovnost. 

 

17. naloga: 

a-naloga: 

X Sredinska tipka je na sprednjem delu, in sicer na sredini pod zaslonom. 

Sredinska tipka je na zadnjem delu, in sicer na sredini nad zaslonom. 

Tipka za prikaz menija je na desni strani nad zaslonom. 

X Tipka za prikaz menija je na levi strani pod zaslonom. 
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Tipke za glasnost in zaklepanje telefona so na zaslonu. 

X Tipke za glasnost in zaklepanje telefona so na ohišju. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Pisec besedila osnovnega menija ni natančno opisal, ker si lahko bralec pomaga s simboli (so 

standardni simboli za vsak telefon)/o tem več prebere v navodilih za uporabo/pomaga s podatki, 

ki jih lahko prebere na spletu. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.:  

DA  NE 

To ni opis naprave, saj so v besedilu našteti le nekateri deli telefona, ne zvemo pa, kakšna je 

zunanjost posameznega dela, kakšna je njihova vloga in za kaj se uporablja. 

č-naloga: 

Po smislu. 

 

18. naloga: 

Likalnik, šivalni stroj, statve, klopotec, stiskalnica/preša 

 

19. naloga: 

a-naloga: 

Predstavljen je bil klopotec. 

Uporabljajo jo v Halozah in Slovenskih goricah (avstrijska Štajerska). 

Iz vinogradov naj bi preganjal škorce. 

Klopotci so postali turistična zanimivost, ki privablja številne obiskovalce. 

b-naloga: 

4  nekdanje šege in navade, povezane s klopotcem 

2  nasvet odraslim gledalcem 

1/3  današnje navade, povezane s klopotcem 

3/1  opis klopotca 

5  turistične prireditve 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA, saj ni vključevalo le opisa naprave, ampak tudi zanimivosti o klopotcu, kar naredi besedilo 

zanimivejše in privlačnejše. 

 

20. naloga: 

 

 

 

 

 

  igla 

 

 

 

 

21. naloga: 

vetrnica 

 

drog
 drog 

og 

kladivca 

 

vreteno 

deska

ol 

            rep 
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Veter se zaganja v rep in s tem poganja klopotec.   DA NE 

Kiji ob močnem vetru udarjajo ob deska vetrnice.   DA NE 

Kladivca dajejo ob udarjanju po vetrnici neenakomerne glasove. DA NE 

Glasnost klopotca je odvisna od dolžine repa.    DA NE 

 

22. naloga: 

Rep: z njegovo pomočjo klopotec zadane pravo smer vetra 

Vetrnica: daje klopotcu energijo, da se vrti 

Kladivce: daje ob udarjanju neenakomerne glasove 

 

23. naloga: 

Po smislu. 

 

POPLAVA PRENOSNIH TELEFONOV 

OSEBKOV ODVISNIK 

 

1. naloga: 

Po smislu, npr. pet storitev od: 

 zvočni pogovor: ker je to najhitrejši način komuniciranja 

 pošiljanje SMS-sporočil: ker jih lahko pošiljam kadar koli in mi ni potrebno govoriti s 

sogovorcem, ki pa vseeno dobi od mene neko informacijo 

 dostop do interneta: ker lahko preverim želene informacije, tudi če nisem doma (npr. rezultat 

nogometne tekme) 

 poslušanje glasbe: ker lahko poslušam glasbo tudi na poti na trening, v šolo … 

 fotografiranje: ker lahko v vsakem trenutku in kjer koli posnamem dobro in zanimivo fotografijo 

 budilka: ker se z njeno pomočjo zjutraj pravočasno zbudim 

 

2. naloga: / 

 

3. naloga: 

Kje: v reviji Moje finance 

Kdaj: februarja 2011 

 

4. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Pisec je napisal besedilo, da bi bralcem predstavil, na kaj vse so različne skupine uporabnikov (npr. 

študenti, starejši uporabniki, poslovneži) pozorni pri nakupu telefona prenosnih telefonov./Pisec je 

želel bralce seznaniti s tem, kako različne starostne skupine izbirajo telefone. 

 

5. naloga: 

Študent: 1, 2, 4, 6 (privlačna oblika, nizka cena, na dotik občutljiv zaslon, več funkcij telefona)  

Odrasli uporabniki: 1, 2, 3 (privlačna oblika, nizka cena, preprosta uporaba) 

Upokojenci: 2, 3, 5,7 (nizka cena, preprosta uporaba, velike tipke, zanesljivost pri osnovnih 

funkcijah) 
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6. naloga: 

Kateri telefon mu bo najbolj ustrezal./Kateri telefon se bo najbolj prilegal njegovi polti./Kateri 

telefon je različnih barv.  

 

7. naloga: 

Na primer trije izrazi od:  

mobi, mobitel, mobilnik, mobilec, GSM, fon, mobič, telefon na tač 

 

8. naloga: 

Kdor danes kupuje mobilni telefon. 

Ali je v telefonu združenih več naprav (npr. glasbeni predvajalnik, fotoaparat, snemalnik). 

Kakšnega videza je prenosni telefon. 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Prva poved je dvostavčna, druga pa enostavčna. 

Obe povedi sta enostavčni. 

Obe povedi sta dvostavčni. 

Prva poved je enostavčna, druga pa je dvostavčna. 

b-naloga: 

Osebek: Študent 

Povedek: velja 

Predmet: za zahtevnega uporabnika 

c-naloga: 

Kdor študira, velja za zahtevnega uporabnika. 

A Da, v glavnem stavku so osebek, povedek, predmet. 

B Ne, v glavnem stavku sta samo osebek in predmet. 

C Ne, v glavnem stavku manjka osebek. 

Č Ne, v glavnem stavku manjka predmet. 

č-naloga: 

Kdo velja za zahtevnega uporabnika izvem iz dela odvisnega stavka/iz celotnega odvisnega  

stavka/tega iz povedi ne izvem. 

Ta del povedi ima zato vlogo osebka/predmeta/povedka. 

d-naloga: 

(Odvisnik, ki ima vlogo osebka, bi imenoval/-a) osebkov odvisnik(.) 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

Kdo ali kaj/Kaj ni bistveno? 

Kar je pomembno za mlade, za odrasle uporabnike prenosnih telefonov ni tako bistveno. 

      Kdo ali kaj/Kaj je značilno? 

Za študente je značilno, da se po telefonu veliko pogovarjajo s prijatelji, sošolci in z znanci. 

Kdo ali kaj/Kdo si želi? 

Kdor se po telefonu veliko sporazumeva z vrstniki, si želi stalno dostopnost prek klicev in SMS-

sporočil.        
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    Kdo ali kaj/Kaj je odločilno? 

Pogosto je za nakup odločilno, koliko telefon stane. 

     Kdo ali kaj/Kaj je nujno? 

Zanje je predvsem nujno, da so mobilni telefoni zanesljivi in preprosti za uporabo. 

b-naloga: 

Spraševal/-a sem se po vršilcu dejanja oz. nosilcu stanja/po dejanju oz. stanju/po tistem, ki ga 

dejanje prizadeva/po kraju ali času dejanja. 

Vsi odvisni stavki imajo torej vlogo osebka/povedka/predmeta/prislovnega določila. 

 

11. naloga: / 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

A V časopisu ali reviji. 

B V strokovni knjigi o zgodovini telefoniranja. 

C V leksikonu ali enciklopediji. 

Č V navodilih za uporabo telefonske govorilnice. 

b-naloga: 

DA  NE 

Besedilo govori o tem, kje so telefonske govorilnice in kdo jih uporablja/o njihovi uporabi danes, ne 

pa o lastnostih in namenu. 

c-naloga: 

V Sloveniji imamo še vedno okoli 2530 javnih telefonskih govorilnic. Zanimivo je, da so govorilnice 

ponekod še vedno nepogrešljive. Tudi nas je zanimalo, kje se še vedno uporabljajo. Izvedeli smo, 

da se uporabljajo predvsem v prostorih, kjer uporaba prenosnih telefonov ni dovoljena. Prav tako 

jih uporablja, kdor pride k nam iz tujine. Tujcem se zdi telefoniranje iz telefonskih govorilnic še 

vedno cenejše kot po prenosnem telefonu. Med uporabniki pa so tudi ljudje, ki prenosnih in 

stacionarnih telefonov nimajo. Največ impulzov se porabi poleti, ko Slovenijo obišče veliko tujcev. 

Ker se marsikdo odloči za telefoniranje iz govorilnice, so telefonske kartice še vedno 

v prodaji. Kdor zbira kartice, jih z veseljem kupi. Medtem ko Slovenci zbiramo telefonske kartice, 

pa Britanci ponujajo kar svoje značilne govorilnice. Po svetu je dobro znano, kakšne oblike in barve 

so. Koliko stane ena britanska govorilnica, pa marsikoga res zanima. 

 Kdor zbira kartice, jih z veseljem kupi. 

 Koliko stane ena britanska govorilnica, marsikoga res zanima. 

 

 

13. 

nalo

ga:  

1. 

pravi

lo: 

Kdor prejema telefonski klic, naj se nanj hitro odzove. Priporočeno je, da najprej prijazno 

pozdravimo. Nato se predstavimo. Našega govorca bo razveselilo, če bomo imeli sproščen, prijazen, 

topel in prepričljiv glas. Jasno naj bo tudi, da med telefoniranjem ne počnemo drugih opravil. Zelo 

pomembno je, da/če glasno in razločno govorimo.  

Izpisani odvisni stavek Vprašalnica + povedek 

da so govorilnice ponekod še vedno nepogrešljive. Kdo ali kaj/Kaj je zanimivo? 

kje se še vedno uporabljajo. Kdo ali kaj/Kaj je zanimalo? 

kdor pride k nam iz tujine. Kdo ali kaj/Kdo uporablja? 

kakšne oblike in barve so. Kdo ali kaj/Kaj je znano? 
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2. pravilo: 

Kdor obišče gledališče, naj pusti prenosni telefon doma. Če je to nemogoče, naj ga ugasne ali 

nastavi na vibriranje. Na nujen klic ne odgovorimo takoj. Kdor mora nujno telefonirati, naj zapusti 

prostor. Kar želiš povedati, povej kratko in jedrnato.  

 

14. naloga: 

              Kdo ali kaj/Kaj je pomembno? 

Pri telefoniranju je pomembno, da je vaš glas prijazen in topel.  

Kdo/kdo ali kaj telefonira? 

Kdor telefonira, naj se s sogovorcem pogovarja jedrnato.  

       Kaj/Kdo ali kaj je motilo? 

Med anketiranci je marsikoga motilo, če ljudje telefonirajo v kinu ali na ulici. 

       Kaj/Kdo ali kaj je zanimalo? 

Katarino je pred odhodom zanimalo, kdaj sme telefonirati svoji prijateljici.  

 

15. naloga:  

a-naloga: 

Glavni stavek Osebkov odvisnik 

5   Znano nam je, 1 ali se med kakšnimi starejšimi knjigami skriva še 

kakšen starejši imenik. 

1   Obiskovalce NUK-a zanima,  2 da je to debela knjiga s tankimi in gosto popisanimi 

listi. 

6   Ni mi jasno,  3 da telefonski imenik še vedno obstaja v obliki knjige. 

3   Za starejše ljudi je dobro,  4 kdor bo iskal telefonsko številko znanca. 

4   Telefonski imenik bo uporabljal, 5 da najstarejši telefonski imenik hranijo v NUK-u. 

2   Posebnost telefonskega imenika je,  6 kako so nekoč v manjših krajih imeli pri pošti le en 

telefon. 

 

16. naloga: 

Do iznajdbe telefona pa je bilo skoraj nepredstavljivo, da bi se pogovarjali iz kraja v kraj ali celo čez 

ocean.  

Marsikomu ni znano, kako so potekali prvi telefonski pogovori.  

Kdor je bil nekoč/včasih/v preteklosti telefonist, je moral prevezovati vse telefonske klice. 

Danes še posebej mlade zanima, kakšne so možnosti sporazumevanja s prijatelji./kako bi se lahko 

sporazumevali s prijatelji.  

Včasih pa je bilo veliko pomembnejše, da je telefon koristil za gospodarstvo ali ob izrednih 

dogodkih. 

 

17. naloga:  

Uporabnik telefona mora dobro prebrati navodila za njegovo uporabo. 

Mladim uporabnikom je manj pomembna ugodna cena storitev. 

Tudi poslovnežev pogosto sploh ne zanima cena telefona. 

Večino starejših ljudi zanimajo pogovori/način pogovora z ostalimi uporabniki mobilnikov. 
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18. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Kdor je učenec, mobilni telefon najpogosteje uporablja za stike s sošolci. osebkov odvisnik 

Zato ga zanima predvsem, katere storitve lahko opravi z njim.    osebkov odvisnik 

 

NEVARNOSTI IN PASTI PRI UPORABI PRENOSNEGA TELEFONA 

PREDMETNI ODVISNIK 

 

1. naloga: 

Po smislu. 

 

2. naloga: / 

 

3. naloga: 

Naročanje brezplačnih melodij, (kjer so resnični pogoji in cene skriti v drobnem tisku.) 

Uporaba telefona v tujini (pri dragem operaterju.) 

Snemanje fotografij ali videa s prenosnim telefonom in njihova objava na spletu.  

 

4. naloga: 

Na primer: 

A Na pogoste prijateljeve klice.     D Na neprimerne vsebine. 

B Na ustrahovanje po prenosnem telefonu.   E Na zlorabe osebnih podatkov. 

C Na izpraznjeno baterijo telefonskega aparata.  F Na zasvojenost s prenosnim telefonom. 

Č Na predolgo zvonjenje telefona.    G Na fotografije, ki te lahko prizadenejo. 

 

5. naloga: 

STORITEV KAKO SE IZOGNITI NEPRIJETNOSTIM? 

Nalaganje različnih melodij Pred naročanjem melodij je dobro prebrati 

drobni tisk, kjer so predstavljeni resnični pogoji 

in cene. 

Uporaba prenosnega telefona v tujini 

 

Pred odhodom v tujino je dobro preveriti, 

kateri tuji operater ponuja najcenejše klice in 

druge storitve. 

 

6. naloga: 

Da z njimi opravljamo tudi številne druge storitve. 

Ali lahko na telefon naložijo različne melodije. 

Da je cena mobilnih storitev v tujini odvisna le od oddaljenosti države. 

Kateri tuji operater ponuja najcenejše klice in druge mobilne storitve. 

 

7. naloga:  

Odgovore sem izvedel/-a iz glavnih stavkov/odvisnih stavkov. 

 

8. naloga: 

a-naloga: 

Prva poved je dvostavčna, druga pa enostavčna. 
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Obe povedi sta enostavčni. 
Obe povedi sta dvostavčni. 
Prva poved je enostavčna, druga pa je dvostavčna. 

b-naloga: 

Osebek: Mnogi strokovnjaki 

Povedek: opozarjajo 

Predmet: na nevarnosti mobilne telefonije 

c-naloga: 

Glavni stavek je za odvisnikom.      DA NE 

Osebek, povedek in predmet so v glavnem stavku.   DA NE 

V glavnem stavku manjka osebek.     DA NE 

V glavnem stavku manjka predmet.     DA NE 

Glavni stavek je od odvisnega ločen z vejico.    DA NE 

Po odvisniku se vprašamo kdo ali kaj + povedek gl. st.   DA NE 

Po odvisniku se vprašamo na koga ali kaj + povedek gl. st.  DA NE 

č-naloga: 

Vlogo predmeta glavnega stavka ima cel odvisni stavek. 

              del odvisnega stavka. 

d-naloga: 

(Odvisnik, ki ima vlogo glavnega stavka, bi imenoval/-a) predmetni odvisnik(.) 

 

9. naloga:  

a-naloga: 

      Kaj/Koga ali kaj svetujejo? 

Uporabnikom na primer svetujejo, naj bodo pri naročanju brezplačnih melodij zelo pozorni. 

       Kaj/Koga ali kaj spregledajo? 

Mnogi uporabniki spregledajo, da so resnični pogoji in cene po navadi skriti v drobnem tisku. 

       Kaj/Koga ali kaj omogočajo? 

Prenosni telefoni mladim tudi omogočajo, da posnamejo fotografijo ali video. 

  Komu/Komu ali čemu se zgodi? 

Komur je v veselje fotografiranje s telefonom, se lahko zgodi marsikaj neprijetnega. 

        S kom/S kom ali čim si izmenjuje? 

Na spletu si lahko izmenjuje fotografije, s komer si želi. 

b-naloga: 

Spraševal/-a sem se po vršilcu dejanja oz. nosilcu stanja/po dejanju oz. stanju/po tistem, ki ga 

dejanje prizadeva/po kraju ali času dejanja.  

Vsi odvisni stavki imajo torej vlogo osebka/povedka/predmeta/prislovnega določila. 

 

10. naloga: / 

 

11. naloga: 

A Mobilni telefoni danes poleg pogovora omogočajo, da z njimi opravljamo tudi druge storitve. 

B Pogosto se s tem naročnik obveže, da bo naročen na storitve ponudnika. 

C Mlade ob nakupu pogosto zanima, ali lahko na telefon naložijo različne melodije. 

Č Naročniku se zgodi, da bo moral biti naročen na storitve ponudnika. 

D Pred odhodom v tujino je dobro preveriti, kateri tuji operater ponuja najcenejše klice in 
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   druge mobilne storitve. 

E Zelo pomembno je tudi to, kako mobilni telefon uporabljamo v tujini. 

F Vse pogosteje se namreč dogaja, da najstniki snemajo neprimerne nasilne vsebine. 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

Prenosni telefon potrebujem, da (si lahko) naročim pico.  

Staršem moram sporočiti, kdaj bom prišel/-la domov. 

Pri sošolcu lahko poizvem, katere domače naloge moram narediti./kaj je za domačo nalogo.  

Razveselim se, da me pokličejo moji prijatelji. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Prenosni telefon potrebujem, da si naložim nove aplikacije./da pokličem svoje prijatelje. 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

Med mladimi uporabniki opažamo vse več krajšav v SMS-ih. 

Strokovnjaki ugotavljajo vse večjo uporabo pogovornega jezika v SMS-ih. 

V Sloveniji mnogi jezikoslovci proučujejo jezik/lastnosti jezika v SMS-sporočilih. 

b-naloga: 

Na primer: 

A Vedno, kadar napišem SMS.    C Kadar pišem staršem in drugim odraslim. 

B Kadar si dopisujem s prijatelji, sošolci.  Č Nikdar, vedno pazim na jezik. 

 

14. naloga:  

a-naloga: 

A Miha ni bil prepričan, ali lahko na svojem prenosnem telefonu brska po spletu. 

B Primoža je presenetilo, na koliko načinov lahko nastavi svoj telefon. 

C Maja je prebrala članek o škodljivem sevanju mobitela. 

Č Kdor v šoli uporablja prenosni telefon, krši pravila hišnega reda. 

D Raziskava je pokazala, da se 79 % mladih ne počuti dobro brez prenosnega telefona.  

E Nekateri starši svojim otrokom zaradi slabih ocen prepovedujejo uporabo prenosnega  

     telefona. 

F Osnovnošolci trdijo, da so zaradi prenosnih telefonov bolj dostopni za starše. 

G Zanimivo je, zakaj se mladi uporabniki počutijo s prenosnim telefonom svobodnejši. 

b-naloga: 

Poved z osebkovim odvisnikom Poved s predmetnim odvisnikom 

B, Č, G A, D, F,  

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 
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5. UČNI SKLOP: OLIMPIJSKE IGRE 

OLIMPIJSKE IGRE MODERNE DOBE 

OPISOVALNO IN PRIPOVEDOVALNO BESEDILO 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

 Na primer:  

Moj najljubši šport je košarka/odbojka/nogomet/plavanje/karate.  

Košarko treniram./Sem le navdušenec nogometa. 

 Na primer:  

Če ne bi imel/-a omejitev bi si želel/-a ogledati olimpijske igre/svetovno prvenstvo v nogometu/ 

hokeju/univerziado. 

 

1. naloga: 

Po smislu, tri značilnosti olimpijskih iger od:  

 Je največja športna prireditev na svetu. 

 Ves čas olimpijskih iger gori olimpijski ogenj. 

 Na olimpijskih igrah je največ športnih panog. 

 Medalje, ki jih dobijo dobitniki, imajo neprecenljivo vrednost.  

 Je prireditev, ki združuje športnike iz vsega sveta.  

 Tekmovati na olimpijskih igrah je za vsakega športnika največja čast. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu. 

b-naloga: / 

c-naloga: 

A Da bi bralcu predstavil značilnosti olimpijske zastave. 

B Da bi mu bralec sporočil še kak nov podatek o olimpijski zastavi. 

C Da bi bralec sešil olimpijsko zastavo in jo izobesil. 

Č Da bi se bralec v besedilo vživel in uporabil svojo domišljijo. 

 

3. naloga: 

 Kakšen je njen videz.     Katere so njene sestavine in kaj pomenijo. 

Kdaj so jo prvič uporabili.    Kdo jo je oblikoval in kako je nastajala. 

 Kakšna je njena vloga oz. funkcija.    Kako jo uporabljamo. 

 

4. naloga: 

1   fotografija olimpijske zastave  (nazorneje predstavi olimpijsko zastavo) 

3   fotografija z otvoritve olimpijskih iger (besedilo popestri, tako da je bolj privlačno) 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

A V več odstavkih je predstavljen kak podatek. 

B Vse o olimpijskih krogih izvemo iz enega odstavka. 

b-naloga: 
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Če bi vrstni red odstavkov zamenjali, bi bilo besedilo nerazumlj ivo/še vedno razumlj ivo.  

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Olimpijska zastava je simbol olimpijskih iger. Je bele barve, na njej pa so olimpijski krogi, ki so znak 

Mednarodnega olimpijskega komiteja. 

b-naloga: 

V odstavku so uporabljeni različni glagoli, saj je predstavljeno    DA NE 

razgibano dogajanje.         

V odstavku so uporabljene samo oblike glagola biti,     DA NE 

saj pisec predstavlja stanje.        

Vsi glagoli so v pretekliku, saj je govor o dogodkih,     DA NE 

ki so se že zgodili in se ne bodo več ponovili.      

Vsi glagoli so v sedanjiku, saj je govor o značilnostih,     DA NE 

ki se ne spreminjajo oz. veljajo dolgo časa.      

Glagoli so v sedanjiku, saj je govor o tem, kar se dogaja     DA NE 

prav zdaj, v tem trenutku.        

c-naloga: 

sestavlja, si sledijo, sta, so, zaznamuje, je, predstavljajo, pomeni 

Časovna oblika: sedanjik 

 

7. naloga: 

Prebral/-a sem  

A obvestilo o tem, kdaj bodo izobesili olimpijsko zastavo. 

B opis tega, kakšen je videz olimpijske zastave, kaj pomeni in kdaj jo uporabljamo. 

C pripoved o tem, kako je nastala olimpijska zastava in kdaj so jo začeli uporabljati. 

Č oceno tega, ali je olimpijska zastava likovno primerno zasnovana. 

 

8. naloga: 

Kadar opisujemo, govorimo o splošnih značilnostih, ki veljajo dolgo časa. 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Besedilo govori o zgodovini olimpijskih iger. 

b-naloga: 

Čas objave   4. maj 2008 

Kraj objave  tednik Nedelo 

Tvorec besedila  novinar Vane Fortič 

Naslovnik  bralec časopisa Nedelo 

c-naloga: 

A Da bi bralec vedel, kako so se razvijale olimpijske igre. 

B Da bi mu bralec sporočil kak nov podatek o olimpijskih igrah po letu 1896. 

C Da bi se bralec kot športnik ali gledalec udeležil naslednjih olimpijskih iger. 

Č Da bi se bralec vživel v vlogo antičnega športnika in uporabil svojo domišljijo. 

 

10. naloga:  
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Kaj se je zgodilo? Kdaj se je zgodilo? Kje se je zgodilo? 

Prvič so zapisali seznam olimpijskih 

zmagovalcev. 

Leta 776 pr. n. št.  V mestu Olimpija. 

Tekmovalci iz vse Grčije so 5 dni tekmovali v 

20 disciplinah./Vrhunec olimpijskih iger 

V 6. in 5. stol. pr. n. št. V antični Grčiji. 

Cesar Teodozij prepove tudi olimpijske igre. Leta 391 n. št. V rimskem cesarstvu. 

Potekali so viteški turnirji, ki so bili privlačni 

za gledalce. 

V srednjem veku.  Po Evropi. 

Poteka »olimpijski« športni festival.  V 17. stol. V Angliji. 

Potekajo podobni športni dogodki kot v 

Angliji. 

Sredi 19. stoletja. V Franciji. 

Prve olimpijske igre moderne dobe. Leta 1896. V Atenah. 

 

11. naloga:  

a-naloga: 

V uvodu/jedru/zaključku. 

b-naloga: 

A Od najpomembnejšega podatka k najmanj pomembnemu. 

B Po časovnem zaporedju. 

C Po naključnem vrstnem redu. 

Č Od zadnjega dogodka k prvemu. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Če bi odstavke in povedi v jedru besedila pomešali, bi bilo besedilo težje razumljivo/nerazumljivo/ 

nejasno/nesmiselno.   

 

12. naloga: 

a-naloga: 

V uvodu je pisec bralcu 

A napovedal, o čem bo govoril. 

B razložil, zakaj prav zdaj piše o olimpijskih igrah. 

C povedal, na kaj posebnega ga olimpijske igre spominjajo. 

Č na kratko obnovil vsebino besedila. 

b-naloga: 

V zaključku je pisec bralcu 

A predlagal, da igre ohranjamo še naprej. 

B ugotovil, po čem se olimpijske igre moderne dobe razlikujejo od antičnih. 

C predvideval, kaj se bo z olimpijskimi igrami dogajalo v prihodnje. 

Č ugotovil, po čem so antične in sodobne olimpijske igre tako posebne. 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

Govori o posameznih igrah/o olimpijskih igrah na splošno. 

b-naloga: 

so izvedli, so doživeli, je sodelovalo, je tekmovalo, so bile, so pripravili, so odpadle, sta divjali 

c-naloga: 



50 

 

V odstavku so uporabljeni različni glagoli, saj je predstavljeno    DA NE 

razgibano dogajanje.         

V odstavku so uporabljene samo oblike glagola biti,    DA NE 

saj pisec predstavlja stanje.        

Vsi glagoli so v pretekliku, saj je govor o dogodkih,     DA NE 

ki so se že zgodili in se ne bodo več ponovili.       

Glagoli so v sedanjiku, saj je govor o tem, kar se dogaja     DA NE 

prav zdaj, v tem trenutku.        

 

14. naloga: 

Prebral/-a sem 
A obvestilo o tem, kdaj bodo potekale olimpijske igre. 

B opis tega, kako so po navadi potekale antične igre in kako potekajo olimpijske igre moderne 

dobe. 

C pripoved o tem, kako so se začele, širile in zamrle olimpijske igre v antiki in kako so jih 

ponovno oživili. 

Č oceno tega, kakšen je pomen olimpijskih iger za priljubljenost športa in kako vplivajo na 

vsakdanje življenje. 

 

15. naloga: 

Kadar pripovedujemo, govorimo o poteku enkratnih dogodkov, ki se na enak način ne ponovijo 

več. 

 

16. naloga: 

a-naloga: 

besedilo 1 antične olimpijske igre 

besedilo 2 olimpijske igre moderne dobe 

b-naloga: 

Na primer: 

Besedilo 1: Skakanje atletov v antiki/Kako so v antiki skakali v daljavo  

Besedilo2: Zimske olimpijske igre/Začetek zimskih olimpijskih iger 

c-naloga: 

Besedili je napisal strokovnjak za šport, namenjeni pa sta predvsem vsem, ki jih zanimajo skok v 

daljavo, mnogoskok in umetnostno drsanje/različni športi v preteklosti. Prebrala/-i bi ju lahko v 

leksikonu/na športnih straneh časopisov/v reviji, namenjeni športu. 

č-naloga: 

 Antično skakanje se je bistveno razlikovalo od današnjega skoka v daljavo. Atleti so v rokah 

držali posebne kovinske ali kamnite uteži. Tehtale so do štiri kilograme in pol, pri odrivu so z 

njimi zamahnili naprej in pri doskoku nazaj. Šlo je za nekakšen mnogoskok, verjetno 

podoben današnjemu troskoku. 

Osebne glagolske oblike v 1. besedilu so v pretekliku.  

 Pisec je uporabil glagole v tej časovni obliki 

A ker pripoveduje o enkratnem dogajanju v preteklosti, ki se ne bo več ponovilo. 

B ker opisuje dogajanje, ki se je v preteklosti velikokrat ponavljalo, danes pa se ne 

ponavlja več. 

C ker pripoveduje o dogajanju, ki poteka prav zdaj, v trenutku pisanja. 
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Č ker opisuje dogajanje, ki se je včasih in se tudi danes velikokrat ponavlja. 

D ker pripoveduje o tem, kaj se bo verjetno dogajalo v prihodnosti. 

d-naloga: 

Letnica Dogodek  

1894 Kot olimpijski šport predlagajo drsanje. 

1908 Sredi poletja izvedejo tekmovanje v umetnostnem drsanju. 

1924 Priredijo poskusne zimske olimpijske igre/teden zimskih športov. 

1925 Sprejmejo sklep o poteku posebnim zimskih iger. 

 V besedilu so uporabljeni glagoli v pretekliku/sedanjiku. 

Podatki so razporejeni po časovnem zaporedju/naključno. 

Pisec opisuje dogajanje/pripoveduje o poteku dogodkov. 

 Po smislu. 

 

POMEMBNO JE SODELOVATI, NE ZMAGATI 

SEZNAM, ČASOVNI ODVISNIKI 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Izrek Pomembno je sodelovati, ne zmagati pomeni, da je na olimpijskih igrah ni najpomembnejša 

zmaga, ampak sodelovanje. Izrek višje, hitreje, močneje pa pomeni, da si tekmovalci na igrah  

prizadevajo, da bi dosegli čim boljše rezultate. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Zame bi bilo pomembno, da bi dosegel/-la cilje, ki sem si jih zastavil/-a/da bi izboljševal/-a svoje 

rezultate/da bi premagoval/-a nasprotnike. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Besedilo je bilo objavljeno na spletni strani/v časopisu/v knjigi, ki govori o olimpijskih igrah/v 

zborniku o dobitnikih medalj. 

Objavljeno je bilo pred olimpijskimi igrami v Riu 2016/po olimpijskih igrah v Riu leta 2016. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Utemeljitev: 

Nosilci medalj so v besedilu predstavljeni od leta 1992, medtem ko se je Slovenija osamosvojila 

leta 1991.  

 

3. naloga:  

Največ medalj so slovenski športniki osvojili v atletiki.      DA NE 

Športnik z največ olimpijskimi medaljami za Slovenijo je Iztok Čop.    DA NE 

Urška Žolnir je osvojila eno zlato in dve bronasti medalji.     DA NE 

V atletiki so po letu 2004 moški osvojili enako medalj kot ženske.   DA NE 

Največ medalj so slovenski športniki osvojili na olimpijskih igrah 2004.    DA NE 

Slovenski športniki so po letu 1992 vse medalje osvojili v individualnih športih.  DA NE 

4. naloga:  
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a-naloga: 

Izvedel/-a sem: 

 kje je športnik dobil medaljo.   kakšne oblike je bila medalja. 

 v katerem športu je dobil medaljo.   kako poteka tekmovanje v posameznem športu. 

 koliko medalj je dobil.    kaj se je dogajalo na posamezni tekmi. 

 katero mesto je osvojil.    kakšni so bili občutki tekmovalca. 

katere uspehe je športnik dosegel pred olimpijsko medaljo in po njej. 

b-naloga: 

A Po časovnem zaporedju.   C Po številu medalj, ki jih je osvojil posamezni športnik. 

B Po abecednem zaporedju.   Č Po naključnem zaporedju. 

c-naloga: 

Prebral/-a sem seznam slovenskih dobitnikov medalj. 

 

5. naloga:  

a-naloga: 

2   spored tekmovanj na vseh olimpijskih prizoriščih v istem dnevu (po kraju dogajanja) 

2   razpored veslaških tekmovanj od prvega do zadnjega dne  (po kraju dogajanja) 

1   uvrstitve tekmovalcev v teku na100 metrov    (po abecednem vrstnem redu) 

1   spisek športov, v katerih tekmujejo udeleženci iger   (po abecednem vrstnem redu) 

3   spisek držav, ki so dobile največ medalj na dosedanjih igrah (po uvrstitvi oz. dosežkih) 

1   spisek držav udeleženk olimpijskih iger   (po abecednem vrstnem redu) 

b-naloga: 

Na primer: 

Šola: s seznamom učencev za dan dejavnosti/s seznamom šolskih potrebščin in učbenikov/s 

seznamom izbirnih predmetov/seznam pisnih nalog/seznam udeležencev različnih 

tekmovanj 

Prosti čas: s TV-sporedom/z razporedom nogometnih tekem slovenske reprezentance 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

Koliko medalj je osvojila Slovenija.  Katere vrste medalj je osvojila Slovenija. 

Koliko Slovencev je osvojilo medalje. V katerih športih je Slovenija osvojila medaljo. 

b-naloga: 

Podatki v 1. stolpcu so prikazani v obliki povedi, zato so posamezni podatki ločeni z vejico, na 

koncu pa je končno ločilo. 

Podatki v 2. stolpcu niso prikazani v obliki povedi, zato med posamezni podatki ni vejice in na 

koncu ni končnega ločila. 

c-naloga: 

Zlate medalje za Slovenijo so med letoma 1992 

in 2012 osvojili 

Iztok Čop, 

Rajmond Debevec, 

Primož Kozmus, 

Luka Špik, 

Urška Žolnir.  

Dobitniki zlatih medalj za Slovenijo med letoma 

1992 in 2012: 

Iztok Čop 

Rajmond Debevc 

Primož Kozmus  

Luka Špik 

Urška Žolnir 

7. naloga:  

a-naloga: 
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Rajmond Debevec je osvojil zlato medaljo, še preden je osvojil bronasto. 

Slovenski veslači so začeli osvajati medalje, še preden smo dobili prvo medaljo v jadranju. 

Slovenski atletinji sta osvojili obe medalji, preden je Primož Kozmus postal olimpijski zmagovalec. 

Slovenski športniki so osvojili zlato medaljo na vsakih olimpijskih igrah, odkar je Primož Kozmus 

osvojil zlato v Pekingu. 

Slovenskim judoistom ni uspelo osvojiti medalje, dokler ni začela tekmovati Urška Žolnir. 

b-naloga: 

1. poved: Kdaj je osvojil? 

2. poved: Kdaj so začeli osvajati? 

3. poved: Kdaj sta osvojili? 

4. poved: Od kdaj so osvojili? 

5. poved: Do kdaj ni uspelo osvojiti? 

c-naloga: 

Izvedel/-a sem podatek o času/kraju/vršilcu/vzroku dejanja iz glavnega stavka, zato so ti stavki 

časovni/krajevni/osebkovi/vzročni odvisniki. 

č-naloga: 

preden, preden, preden, odkar, dokler 

d-naloga: / 

 

8. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Andraž Vehovar je osvojil drugo mesto, ko so bile olimpijske igre v Los Angelesu.  

Primož Kozmus je osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah, preden je osvojil v Londonu bronasto 

medaljo.  

Potem ko smo se osamosvojili/je Slovenija postala samostojna država, smo Slovenci 9 let čakali na 
novo zlato medaljo. 
Odkar so tekmovali za samostojno Slovenijo, so slovenski veslači osvojili štiri medalje. 
Dokler slovenskih barv ni zastopal Primož Kozmus, Slovenci nismo osvojili medalje v atletiki – 
kraljici športov. 
 
9. naloga: 

a-naloga: 

3   Šport je del mojega življenja, odkar vem zase. 

5   Zanimali so me vsi športi, dokler se nisem »zaljubil« v odbojko. 

6   Trenirati sem jo začel, ko sem hodil v peti razred. 

1   Še vedno z veseljem hodim na naporne treninge, medtem ko se prijatelji in sošolci zabavajo  

     doma ali na dvorišču. 

4   Pogosto se spomnim na olimpijske igre, kadar obupujem. 

2   Rad bi se jih udeležil, ko bom član državne reprezentance. 

b-naloga: 

 Glavni stavki so v levem/desnem stolpcu. 

 Iz stavkov v desnem stolpcu izvemo, kdaj/kje/kako/zakaj/čemu se je nekaj dogajalo. 

 Vsi stavki v desnem stolpcu so/niso časovni odvisniki. 

 

 

10. naloga:  

a-naloga: 
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Po smislu, npr.: 

Ker natančneje pojasnjujejo dogodke iz preteklosti. 

b-naloga: 

Zagotovo pa so jih v mestu Olimpija prirejali, še preden so leta 776 pr. n. št. prvič zapisali seznam 

zmagovalcev. 

Ko so v 6. in 5. stol. pr. n. št. igre dosegle vrhunec, so trajale pet dni.  

Potem ko je Grčija prišla pod rimsko nadvlado, so igre postopoma izgubile svoj pomen.  

Ko je krščanstvo postalo uradna vera v rimskem cesarstvu, so na olimpijske igre začeli gledati kot 

na »poganski« obred.  

Tisočletje antičnih olimpijskih iger se je tako končalo, ko je leta 391 n. št. rimski cesar Teodozij 

uradno prepovedal vsa poganska čaščenja. 

c-naloga: 

Poved  Dogodek iz glavnega stavka je potekal Izraz, ki izraža 

časovno 

razmerje 

hkrati z 

dogodkom 

iz odvisnika 

za 

dogodkom 

iz odvisnika 

pred 

dogodkom 

iz odvisnika 

Zagotovo pa so jih v mestu Olimpija 

prirejali, še preden so leta 776 pr. n. 

št. prvič zapisali seznam 

zmagovalcev. 

   

 
 

preden 

Ko so v 6. in 5. stol. pr. n. št. igre 

dosegle vrhunec, so trajale pet dni. 
   ko 

Potem ko je Grčija prišla pod rimsko 

nadvlado, so igre postopoma izgubile 

svoj pomen.  

  

 

  

potem ko 

Ko je krščanstvo postalo uradna vera 

v rimskem cesarstvu, so na 

olimpijske igre začeli gledati kot na 

 »poganski« obred.  

 

 

   

 

ko 

Tisočletje antičnih olimpijskih iger se 

je tako končalo, ko je leta 391 n. št. 

rimski cesar Teodozij uradno 

prepovedal vsa poganska čaščenja. 

 

 

   

 

ko 

 

11. naloga:  

Vendar olimpijske igre po Teodozijevi prepovedi niso za vedno zamrle. Potem ko so bili v srednjem 

veku za gledalce privlačnejši viteški turnirji, je začel v novem veku šport postajati vse bolj 

priljubljen. Že v 17. stoletju je tako v Angliji potekal športni festival, ki so ga imenovali po 

olimpijskih igrah. V stoletjih, ki so sledila, je bilo v Franciji in Grčiji organiziranih še več podobnih 

dogodkov. Dokončno se je šport ponovno uveljavil v 19. stoletju, ko so se začele razvijati vedno 

nove športne panoge. 

Zamisel o »pravih« olimpijskih igrah je ponovno oživela, ko so sredi 19. stoletja arheologi odkrili 

ruševine antične Olimpije. Najbolj si je za to, da bi igre spet začeli prirejati, prizadeval francoski 

baron Pierre de Coubertin. 

12. naloga:  

a-naloga: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
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Ko so leta 1896 v Atenah prvič izvedli olimpijske igre moderne dobe, so te doživele velik uspeh.  

Kadar igre potekajo, so športni dosežki in pošten športni boj za večino sveta pomembnejši od vsega 

drugega.  

b-naloga: 

Veznik kadar uporabljamo, kadar govorimo o dejanju, ki se ponavlja. 

Veznik ko uporabljamo, kadar govorimo o nečem, kar se zgodi samo enkrat. 

c-naloga: 

Kadar gre na največje športno tekmovanje, si vedno postavi osebni cilj.   

Ko se je pri 18 letih iger udeležil prvič, je bil navdušen že nad sodelovanjem.  

Ko se je iger udeležil drugič, so vsi od njega pričakovali medaljo.  

Toda za tako mladega tekmovalca je bila vloga favorita pogosto pretežka, kadar je nastopal na res 

velikih tekmah. 

Tako je bilo tudi, ko je prvič nastopil v finalu olimpijskih iger.  

V naslednjih štirih letih se je naučil ohraniti mirno kri, kadar je bilo to najbolj potrebno.  

13. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Olimpijske igre spremljam, kadar na televiziji prenašajo prenose ekipnih iger. 

Olimpijske igre spremljam, odkar sem začel trenirati odbojko. 

Olimpijske igre bom spremljal/-a, dokler me bo šport tako zanimal. 
 

14. naloga: 

a, b-naloga:  

Po smislu. 

 

PRIVLAČNA OLIMPIJSKA PRIZORIŠČA 

KRAJEVNI ODVISNIK 
 

1. naloga: 

a-naloga: 

Besedilo bi bilo lahko objavljeno v enciklopediji/pesniški zbirki/učbeniku za geografijo/turističnem 

vodniku/reviji za popotnike/otroški reviji. 

b-naloga: 

A Da bi bralcu predstavil temeljne značilnosti Aten. 

B Da bi mu bralec sporočil še kak nov podatek o Atenah. 

C Da bi se bralec odločil za obisk Aten. 

Č Da bi se bralec v besedilo vživel in uporabil svojo domišljijo. 
 

2. naloga:  

Značilnosti Znamenitost 

Je najstarejši del mesta z ostanki mogočnih starogrških svetišč. Akropola 

Tam je veliko kavarn, trgovin, hotelov in majhnih kioskov, v 

središču pa je zgradba grškega parlamenta. 

 

(mestni trg) Sintagma 

Skoraj vsaka hišica je spremenjena v prodajalno, obrtno 

delavnico ali lokalček, marsikje si je mogoče ogledati folklorni 

večer in pokusiti značilne grške jedi. 

 

(stara četrt) Plaka 

 

3. naloga: 

Na primer:  
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 Ker imajo v Atenah najuspešnejše klube na svetu v nogometu in košarki (Olympiakos, 
Panathinaikos in AEK). 

 Ker prihaja v mesto veliko navijačev. 

 Ker so v njih potekale prve olimpijske igre. 

 

4. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Besedilo Atene – eno najzanimivejših mest na svetu je opisovalno/pr ipovedovalno  besedilo, 

saj pisec v njem pove, kje ležijo Atene, opisane so znamenitosti Aten in predstavi Atene kot 

športno mesto. Glagoli so večinoma v sedanjiku.  

 

5. naloga:  

a-naloga: 

Kjer stoji današnje velemesto. 

Kamor so nekoč stari Grki hodili častit bogove. 

Do koder mu sega pogled. 

Koder koli po Atenah hodite. 

Od koder so doma najbolj priljubljeni grški nogometaši ali košarkarji. 

b-naloga: 

A O času dogajanja.     B O tem, kaj se je dogajalo. 

C O tem, kako so potekale prireditve.  Č O kraju dogajanja. 

c-naloga: 

Vprašalnice Kje? Kam? Do kod? Kod? Od kod? 

 kjer kamor do koder koder od koder 

č-naloga: 

(Odvisnik, ki izraža krajevno/prostorsko razmerje, bi imenoval/-a) krajevni odvisnik. 

d-naloga: / 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. 

Zdaj grem pa tja, kamor gre še cesar peš. 

Kjer je volja, je tudi pot.  

Kjer osel leži, tam dlako pusti. 

b-naloga: 

Vprašanje za 4 točke: Po navadi sedijo, kjer so tribune. 

Vprašanje za 3 točke: Kjer so sedeži pod streho, so varni pred soncem in dežjem. 

Vprašanje za 2 točki: Gledalcem v višjih vrstah seže pogled do tja, kjer so vsa prizorišča/do koder so 

prizorišča. 

Vprašanje za 1 točko: Kjer je prizorišče skoka v višino, je bolje sedeti blizu dogajanja. 

c-naloga: 

Po košarkarskem igrišču./Po nogometnem stadionu./Po atletskem stadionu./Po dvorani za 

atletiko./Po dvorani za gimnastiko./Po olimpijskem bazenu.  

 

č-naloga: 

Po smislu. 



57 

 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 
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6. UČNI SKLOP: RADOVEDNOST JE KORISTNA 

ZANIMA ME … 

RAZISKOVALNI POGOVOR 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

 Na primer:  
Najraje se pogovarjam s prijateljem/prijateljico/z mamo/očetom/bratom/s sestro. Z njim se 
pogovarjam o osebnih stvareh/o šoli/prijateljih. Pogovarjam se z njim/njo v prostem 
času/zvečer/ko imava oba čas. 

 Na primer:  
Pogovor poteka tako, da eden/ena od naju govori drugi/druga/ga/jo posluša, ko eden/ena konča 
lahko pogovor nadaljuje drugi/druga. Včasih v pogovoru s sošolcem želim izvedeti še kakšen 
podatek, zato ga po tem podatku tudi vprašam. 

 Na primer:  
S prijateljem /prijateljico se pogovarjam tudi o zelo zaupnih stvareh, o dekletih/fantih, 
uporabljava sleng, medtem ko se z mamo pogovarjam o šolskih, družinskih zadevah. Pri 
pogovoru z mamo bolj pazim na svoje izražanje.   

 Na primer:  
S sošolci se pogovarjam bolj sproščeno, se šalim, ne pazim toliko na izražanje, medtem ko v 
pogovoru z učiteljico telo pazim na svoje izražanje, med pogovorom pa nikoli nisem prav 
sproščen. 

 Na primer:  
Svoja čustva in skrivnosti bi razkril/-a svojemu najboljšemu prijatelju/svoji najboljši prijateljici, 
saj vem, da bi jih obdržal/-a zase, jih ne bi govoril/-a drugim, medtem ko bi svoje življenjske 
načrte povedal/-a tudi staršem, sorodnikom učiteljici, saj bi mi znali pomagati pri nasvetih in 
odločitvah. 

 

1. naloga: 

a-naloga:  

Na primer:  

(Po navadi vprašam) svojega prijatelja/svojo prijateljico/sošolca/sošolko/tistega, ki (izbrano) 

dejavnost dobro pozna(.) 

b-naloga:  

Na primer:  

Največkrat se pogovarjam/telefoniram/napišem pismo/pošljem e-pismo/pošljem SMS. 

V pogovoru lahko postavljam še dodatna vprašanja, ki se jih spomnim. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Alenka se je pogovarjala s Špelo in Tanjo. Srečale so se v soboto, na ulici/zunaj/pred šolo in se 

pogovarjale o pevskem zboru. Spraševala je predvsem Alenka, Špela in Tanja pa sta ji odgovarjali.  

Dekleti priporočata petje v (šolskem) pevskem zboru. V zboru sodelujejo tudi srednješolke. 

b-naloga: 

Na primer: 

Dejavnost: Petje v zboru 

c-naloga: / 
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3. naloga:  

Alenka se je pogovarjala s prijateljicama, 

A da ji ne bi bilo dolgčas, čeprav je pevski zbor ne zanima preveč. 

B da bi od njiju izvedela čim več o pevskem zboru. 

C da bi našle skupno rešitev, saj si ena želi v zbor, druga pa ne. 

Č da bi ju prepričala, naj se še oni pridružita pevskemu zboru. 

 

4. naloga:  

Kaj jo je zanimalo/Čemu se je čudila? Kaj je izvedela od Špele in Tanje? 

Ali ni prenaporno, če imajo pevske vaje tudi 

v soboto?  

Ne, ker imajo vaje samo pred koncertom./ Je 

naporno, ampak koncert vse odtehta.  

Koliko let že pojejo v pevskem zboru? Tanja/ena od njiju poje v zboru sedem let, 

Špela/druga pa štiri leta. 

Kje vse so že gostovale z zborom? V Argentini, Čilu, Italiji, Avstriji, Nemčiji, na 

Hrvaškem … 

Zakaj vadijo koreografijo, če so pevski zbor? Ker je njihova zborovodkinja prepričana, da je 

pesem, če jo spremljaš s pravimi gibi, še boljša.  

Kako se je mogoče včlaniti v zbor? Tako, da najprej opraviš avdicijo, nato pa se kar 

vpišeš. 

Ali je avdicija zahtevna? Avdicija ni zahtevna, le ne veš, kaj te na njej 

čaka. 

Kako se razumejo s starejšimi dekleti? S starejšimi dekleti se razumejo dobro, tako kot 

z ostalimi, res pa je, da se z nekaterimi družita 

več, z drugimi pa manj. 

 

5. naloga: 

Alenka JE/NI izvedela, kar jo je zanimalo, saj so bila njena vprašanja kratka/jasna in razumljiva/ 

natančna. 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Dva dokaza od:  

Ker je Alenka ob srečanju Tanjo in Špelo poimenovala z imenoma. 

Ker je Špela Alenko poimenovala z imenom. 

Ker se bodo popoldne dobile pri Špeli, da si ogledajo fotografije. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Dekleta se med seboj dobro razumejo, saj druga drugi svetujejo, si ne segajo v besedo, niso druga 

do druge nesramne in poslušajo druga drugo. 

 

7. naloga: 

To je raziskovalni/pogajalni pogovor. 
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8. naloga: 

a-naloga: 

Prijateljici sta govorili o tem, kar je zanimalo Alenka/o stvareh, ki zanimajo njiju. 

Odgovarjali sta natančno in jasno/zelo na splošno. 

b-naloga: 

 To besedo je poudarila, ker je hotela Alenko posebej opozoriti, da govori o koncertu, ne pa o 

vajah. 

 4   Naslednji teden imamo koncert. (Koncert imamo naslednji teden, ne ta teden ali čez 

dva tedna.) 

1   Naslednji teden imamo koncert. (Koncert imamo naslednji teden, ne ta mesec.) 

2   Naslednji teden imamo koncert. (Naslednji teden bomo imele koncert, ne bo nam 

odpadel.)  

9. naloga:  

Po smislu. 

 

NEZNANE ZNANE OSEBE 

INTERVJU, TRI PIKE 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Na primer: 

Spraševal/-a sem  

A starše.    D učitelja/učiteljico. 

B brata ali sestro.   E knjižničarko ali kakega uradnika. 

C prijatelja/prijateljico.  F kako znano osebo. 

Č sošolca/sošolko.   G _____________________________ 

b-naloga: 

Na primer: 

Pogovarjal/-a sem se z učiteljem/učiteljico o športnem dnevu, ki smo ga imeli naslednji dan/ 

nalogah dežurnega učenca/zbiralni akciji papirja/navodilih za govorni nastop/uvodniku, ki ga 

moram napisati za šolski časopis. 

c-naloga: 

Na primer: 

 

2. 

nalo

ga: 

a-naloga: / 

b-naloga: 

Jernej Jakop  novinar 

Klemen Slakonja sporočevalec  

oktober 2011  čas objave pogovora 

bralec PIL-a  naslovnik 

S čim sem imel/-a težave? Kaj mi ni povzročalo težav? 

Z oblikovanjem jasnih in razumljivih 

vprašanj. 

Oblikovanje vprašanj z besedico ali/kratkih 

vprašanj. 
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c-naloga:  

Po smislu, npr.:  

Novinar se je odločil za pogovor s Klemenom Slakonjo, ker je postal prepoznaven kot voditelj 

oddaje Misija Evrovizija/je zaradi oddaje Misija Evrovizija postal zelo popularna oseba/je bil 

prepričan, da ga bralci PIL-a že poznajo in jih bo pogovor z njim zanimal. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

Klemen Slakonja je bralec novic na RTV.      DA NE 

Je prejemnik nagrade za obetavno medijsko osebnost leta 2009.   DA NE 

Njegova najljubša predmeta sta bila matematika in fizika.    DA NE 

Njegova profesorica slovenščine ga je navdušila za delo v gledališki skupini.  DA NE 

Na sprejemnem izpitu na AGRFT je zapel svojo rap pesem.    DA NE 

Njegova prepoznavnost se je začela zaradi Primoža Kozmusa.    DA NE 

 

b-naloga: 

Novinar je ni/razmislil o tem, kako bo razvrstil vprašanja. 

Utemeljitev:  

Novinarja je najprej zanimalo njegovo življenje v osnovni šoli in gimnaziji, nato še na akademiji, 

potem pa ga je spraševal še o njegovih začetkih v šovbiznisu in njegovi popularnosti. 

c-naloga: 

Č   voditelj  (kdor neposredno sodeluje pri realizaciji radijske, televizijske oddaje) 

A   imitator  (kdor ravna, govori tako, kot ravna, govori kdo drug; posnemovalec, 

      oponašalec) 

B   medijski  (nanašajoč se na medije (medijska sredstva, časopisi, radio, televizija) 

č-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Zaradi svojega prepričljivega nastopa je postala prava medijska zvezda.  

Jure Godler je svojo pot začel kot imitator v oddaji Radia Ga-Ga. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Mislil je na to, da se ni želel izpostavljati, da ni silil v ospredje, da je bil bolj opazovalec, da je bil bolj 

neopazen/da ni povzročal težav, se ni preveč izpostavljal in ni bil upornik. 

b-naloga: 

A Ker je uporabljena v prenesenem pomenu. 

B Ker je pogovorna in je v pogovoru z novinarjem ne uporabljamo. 

C Ker je ta besedna zveza dobesedni navedek. 

Č Ker je ta besedna zveza najpomembnejša. 

 

5. naloga:  

Na primer:  

na televiziji, v PIL-plusu, časopisu, reviji Cool in po radiu 
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6. naloga: 

Raziskovalni pogovor, kjer se novinar pogovarja z izbrano osebo in ji zastavlja vprašanja, imenujemo 

intervju. 

 

7. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu. 

b-naloga: 

Na primer, tri vprašanja od: 

Kdaj ste se začeli ukvarjati s padalstvom? 

Kako ste se počutili, ko ste prvič skakali? 

Ali kdaj med skokom pomislite na to, da se padalo ne bo odprlo? 

Katera zmaga vam je ostala najbolj v spominu in zakaj? 

Kdaj ste se najbolj razveselili svojih uspehov? 

 

8. naloga:  

Po smislu.  

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Novinarka je izbrala za sogovorko Ireno Avbelj zaradi njene športne kariere.  

b-naloga: 

V pogovoru je več govorila Irena Avbelj. 

c-naloga: 

Videoposnetek je namenjen vsem, ki jih zanima življenje in delo Irene Avbelj. 

č-naloga: 

Vpraševalka in vprašana sta se največ pogovarjali o skakanju s padalom. 

 

10. naloga: 

A Branje knjig je Irenina najpogostejša dejavnost v prostem času. 

B Irena si želi, da bi imela več časa za branje knjig. 

C V zadnjem času najpogosteje bere potopisne romane in kriminalke. 

Č Vprašanka ob branju uživa in se sprosti. 

D Otroške knjige je nazadnje prebirala, ko je hodila v osnovno šolo. 

E Irena že dolgo ni prebrala nobene knjige. 

 

11. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Mnenje Irene Avbelj: 

Branje se ji zdi v obdobju odraščanja zelo pomembno, saj v tem času živiš v nekem domišljijskem 

svetu ter iščeš odgovore na številna vprašanja. In prve knjige ti lahko pomagajo najti te odgovore. 

Po smislu npr.: 

Moje mnenje:  

Menim, da je branje pomembno, saj z njim pridobivamo besedišče, razvijamo domišljijski svet, se 

poistovetimo z glavnimi junaki. Čeprav pogosto ravno mladostniki prenehamo intenzivneje brati, pa 

mislim, da bi morali ravno v mladosti brati največ, saj bi bila to lepa popotnica za branje v zrelih 

letih. 
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12. naloga:  

Na primer: 

 Pogovor z najboljšo padalko/Klepet z Ireno Avbelj/Popoldne s svetovno prvakinjo v figurativnih 

skokih 

 Športna pot Irene Avbej in njene »ljubezni«/Padalstvo, potapljanje in knjige/Skok s padalom v 

morske globine in v domišljijski svet knjig 

 

13. naloga:  

a-naloga: 

Sogovorki sta se tikali/vikali. 

Novinarka je sogovorko ogovarjala z imenom/z imenom in priimkom. 

Ob napovedi pogovora je novinarka gledala sogovorko/v kamero. 

Med pogovorom sta se sogovorki gledali v oči/sta gledali v tla. 

Med pogovorom sta sedeli togo in nepremično/sta uporabljali tudi govorico rok. 

b-naloga: 

Po smislu. 

Obe sogovorki sta bili druga do druge vljudni, se poslušali, nista segali ena drugi v besedo, intonacija 

glasu je bila umirjena, sproščena. Tudi sicer sta obe sogovorki delovali sroščeno. 

 

14. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Pogovarjal/-a bi se z Izbral/-a sem ga zaradi 

Vidom Valičem. njegovih voditeljskih sposobnostih. 

Anžetom Kopitarjem. uspešne športne kariere (hokej na ledu). 

Borutom Pahorjem. njegovega položaja v državi.  

 

15. naloga: 

a-naloga: 

 (Uporabljene so) tri pike(.) 

 (Na koncu povedi uporabljamo) piko, vprašaj, klicaj(.) 

b-naloga: 

1. poved (Klemen Slakonja je …)  Tvorec ni naštel vseh možnosti, ampak le nekatere. 

2. poved (Bil sem bolj tiha voda …)  Tvorec ne zna z besedami natančno izraziti tega, kar čuti. 

3. poved (Nekaj malega sem …)  Tvorec ni dokončal misli. 

c-naloga: 

Pike zamenjujejo nekaj črk/cele besede oz. besedne zveze. 

Na primer: 

2. poved: Bil sem bolj »tiha voda«, precej zadržan, sramežljiv, nedružaben in tih/neopazen in 

redkobeseden. 

č-naloga: 

Na primer:  

Ker ni napisal vseh lastnosti o tem, kakšen učenec je bil Klemen Slakonja. 

 

16. naloga:  

a-naloga: 

– O prvem gledališkem nastopu. 
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– O prvem krogu sprejemnih izpitov na AGRFT. 

– O drugem krogu sprejemnih izpitov na AGRFT. 

– O avdiciji za oddajo Hri-bar. 

b-naloga: 

Klemen je bil presenečen, ker izkušnja ni bila neprijetna, ampak je bila nenavadna/zanimiva, čeprav 

so bili po preizkusu vsi udeleženci zelo utrujeni in potrebni počitka. 

c-naloga: 

V drugem pa smo celo jutro plesali neke nenavadne koreografije, tako da nas je rit bolela kot hudič 

še cel mesec. 

č-naloga: 

DA NE 

d-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Tri pike je uporabil, ker besede ni želel v celoti napisati./ker se mu beseda ni zdela primerna (za 

objavo v mladinski reviji). 

e-naloga: 

A Tri pike so zapisane takoj za prvo črko ali nekaj prvih črk brez presledka. 

B Tri pike so zapisane med zadnjo besedo in ločilom s presledkom. 

f-naloge: 

Beseda: hudič  Zapis s tremi pikami: h… 

 

17. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Tri pike je uporabil, ker ni napisal vseh pevcev, ki jih je Klemen v oddaji posnemal oz. imitiral./Ker bi 

bilo naštevanje pevcev, ki jih je Klemen posnemal, predolgo. 

 

18. naloga: 

 Klemena Slakonjo sem velikokrat gledala v TV-oddajah, v gledališču … 

Danes sem si ogledala njegova videoposnetka v oddaji Hri-bar in na Emi 2011 … 

 Zelo mi je všeč, pa ne le kot voditelj. Všeč mi je kot … 

Včeraj sem se o svojih občutkih pogovarjala z najboljšo prijateljico Ano … 

 Zdi se mi, da ga l… 

Ampak o tem, kar sem ti povedala, moraš biti tiho … 

 

19. naloga:  

Po smislu, npr.:  

(Klemen Slakonja je imitiral) Roka Kosmača, Fredija Milerja, Damjana Murka, Tino Turner, Karla 

Erjavca …  

(Vodil je oddaje) Misija Evrovizija, NLP, Ema 2011, Zadetek v petek, Je bella cesta  … 
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VODITELJ S STO TALENTI 

NAČINOVNI ODVISNIK 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Lastnosti (povezane z značajem, videzom, 

načinom življenja …) dobrega voditelja 

Spretnosti, ki jih mora obvladati dober 

voditelj 

pogumen, samozavesten, prilagodljiv, sproščen, 

ne sme imeti treme, humoren 

spretnost komuniciranja z ljudmi/sposoben 

voditi sproščen pogovor 

navdušen nad svojim delom obvladati mora slovenščino 

imeti mora dober glas, biti mora simpatičen znajti se mora brez napisanega teksta, 

sposoben voditi oddajo tako, da prosto govori 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Moj najljubši voditelj je Vid Valič, saj vodi oddaje zelo sproščeno, v oddaje vključuje tudi humor, v 

njih tudi mnogokrat improvizira. Je spreten govorec. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Besedilo je nastalo pred začetkom oddaje Misija Evrovizija/po dveh oddajah Misija Evrovizija/po 

koncu oddaj Misija Evrovizija in je še posebej namenjeno tistim, ki so spremljali oddaje/jih zanima, 

ali je Klemen Slakonja res uspešno vodil oddaje/berejo družabno kroniko. 

b-naloga: 

Tekmovalci presenečali iz oddaje v oddajo – Sodniške odločitve presenečale iz oddaje v oddajo – 
Voditelj presenečal iz oddaje v oddajo – Glasovanje občinstva presenečalo iz oddaje v oddajo 
 

3. naloga:  

Poraženka na šovu Misija Evrovizija nas bo predstavljala na Emi 2012.    DA NE 

Klemen je v prvi oddaji vsebino pesmi priredil po aktualnih dogodkih.   DA NE 

S pomočjo tehnike je lahko odpel duet.       DA NE 

Klemen je s svojimi nastopi očaral samo mlada dekleta.    DA NE 

Gledalci so odločili, da nas na Emi zastopa Klemen.     DA NE 

 
4. naloga:  

Pisec je razočaran/srednje zadovoljen/navdušen. 

Po smislu, npr.:  

Utemeljitev:  

Pisec je napisal, da je odličen voditelj in imitator, ki je znal vsako oddajo popestriti, očarati 

občinstvo, zablesteti v vlogah znanih pevcev, pevk in bil na sploh vrhunski./Pisec je pri pisanju 

uporabljal besede, ki izražajo njegovo navdušenost nad njim, na primer: odličen voditelj, očaral je 

občinstvo, pri imitiranju je bil zelo prepričljiv … 
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5. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

(Besedilo je napisal) novinar družabne kronike, ki je spremljal oddaje Misija Evrovizija(.) 

b-naloga: 

Na primer: 

A DA, saj je pisec izrazil samo svoje mnenje. 

B DA, saj na spletu ne veljajo enaka pravila kot v časopisu. 

C NE, saj je vse, kar javno objaviš, treba podpisati. 

Č NE, saj je besedilo javno, objavljeno je na spletu. 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

A Čas dogajanja.  B Vzrok dogajanja.  C Način dogajanja.  Č Kraj dogajanja. 

b-naloga: 

Po podatkih se sprašujem z vprašalnico kje/kako/kdaj/kdo/koga in s povedkom glavnega stavka, 

zato te stavke imenujemo načinovni odvisniki.  

c-naloga: 

Vsako oddajo je voditelj popestril, s tem da je vanjo »povabil« posebnega gosta.  

Na prvi pogled se je zdelo, kot da bi na oder TV Slovenija v prvi oddaji stopila legenda svetovne 

glasbe.  

Klemen je namreč imitiral samega Bona Voxa iz skupine U2! Priredil je skladbo One, tako da je 

govorila o slovensko-hrvaških odnosih.  

Besedilo je Slakonja tudi tokrat priredil, da je bilo povezano s Slovenijo.  

č-naloga: 

Med glavnim in odvisnim stavkom stoji vejica.   DA NE 

Veznik stoji na začetku glavnega stavka.    DA NE 

 

7. naloga: / 

 

8. naloga: 

a, b, c-naloga: 

        Kako je bila navdušena? 

Profesorica Alenka Šet je bila navdušena, tako da me je kar takoj povabila v svojo gledališko 

skupino. 

     Kako sem ponovil? 

Ponovil sem tudi neki ritem, tako da sem ploskal.  

 

    Kako sem odpel? 

Vsak verz sem odpel, kot da ga poje drug glasbenik. 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

DA  NE 

Dokaza: 

Bil je zelo zadržan in sramežljiv. 
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Srbel je le za scenarije, režije in igre. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Klemen je bil v osnovni šoli zadržan, kakor da ne bi znal šteti do pet. 

Recitiral je pesem Franceta Prešerna, kakor da je sam Prešeren. 

Svoj pevski debi je opravil, tako da so mu vsi navdušeno zaploskali. 

Svoje znanje petja je obnavljal pri pevskem zboru, ne da bi ga silili v to. 

Klemen se je na vodenju Misija Evrovizija dokazal, s tem da je imitiral znane glasbenike. 

Na oder TV Slovenija je v prvi oddaji stopil, kakor da je rojen voditelj. 

 

10. naloga:  

a-naloga: 

DA NE 

b-naloga: 

1. poved: Poved je enostavčna. 

2. poved: Poved je dvostavčna. 

c-naloga: 

Vejica pred kot stoji, 

A kadar stoji veznik kot pred stavčnim členom. 

B kadar stoji veznik kot na začetku odvisnega stavka. 

 

11. naloga: 

Klemen se na oddajo vedno prej pripravi, tako kot od njega vsi pričakujejo.  

Oddajo vodi, tako kot sta se dogovorila z režiserjem. 

Zaradi nenapovedanih zapletov pa mora biti pri vodenju kljub temu zvit kot lisica. 

Po toliko letih nastopanja je pri domislicah na srečo še vedno hiter kot blisk. 

Njegove sprotne domislice so prav tako iskrive, kot so domiselne njegove imitacije. 

Oddajo spelje brez spodrsljaja. 

Ne da bi se oziral na kritike, jo tudi zaključi v svojem slogu. 

 

12. naloga:  

a-naloga: 

A Zadnjo besedo pa bodo imeli gledalci, potem ko bo sodelovala strokovna žirija. 

B Zadnjo besedo pa bodo imeli gledalci, ne da bi sodelovala strokovna žirija.  

C Zadnjo besedo pa bodo imeli gledalci, kjer bo sodelovala strokovna žirija. 

b-naloga: 

A Le Klemen se je predstavil, kadar je bil »preveč« prepričljiv. 

B Le Klemen se je predstavil, komur je bil »preveč« prepričljiv. 

C Le Klemen se je predstavil, tako da je bil »preveč« prepričljiv. 

 

13. naloga: 

Ne da bi se posebej pripravljal, je opravil sprejemni izpit./Sprejemni izpit je opravil, ne da bi se zanj 

posebej pripravljal. 

Vlogo je odigral, (tako) kot mu je priporočil režiser./Tako kot mu je priporočil režiser, je odigral 

vlogo.  
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14. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

V vlogi uspešnega, zadovoljnega igralca po odigrani predstavi. 

b-naloga: 

Ob njegovi vrnitvi so gledalci obmolknili kot miške. 

Nekaj sekund je stal brez besed.  

Razširil je roke in se zasmejal kot grom/grmenje. 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 

 

VAJA DELA MOJSTRA 

 

1. naloga: 

Največja sreča za ljudi je, če imajo ob sebi ljubljene osebe. 

Ko je pritekel na cilj, so mu vsi na tribuni navdušeno zaploskali. 

Tim je radovedno pogledal skozi okno, kdo je prišel. 

Polona je pospravljala svojo sobo, medtem ko se je Jure pogovarjal s prijateljem. 

Dedek je svoje vnuke odpeljal tja, kjer je preživel svojo mladost. 

Prijateljica Vesna nikoli ne pride na obisk, ne da bi mi prinesla darilce. 

Poklical je svoje domače, brž ko je prispel na letališče. 

 

2. naloga: 

Medtem ko/Ko smo čakali na Tinin prihod v cilj, smo vsi nestrpno gledali na zaslon.  

Takoj sem se spomnil, da sem njene slike videl v Narodni galeriji.    

Kdor se ne spomni svojega gesla, naj dvigne roko.    

Nikoli ni šla mimo sosedove gospe, ne da bi jo prijazno povprašala po počutju.      

Povsod kjer/kjerkoli/kjer koli so se ustavili, je Mojca takoj fotografirala pokrajino.  

Ko/Potem ko se bo stric vrnil s potovanja, mi bo kupil novo kolo.  

Ali veste, kje izvira reka Soča?   

Kar boš povedal o prebranem besedilu, to bodo učenci tudi zapisali.   

Nihče na občini ni znal pojasniti, zakaj bo športna prireditev odpadla.   

Ne da bi Jure pogledal v navodila, bi brez težav sestavil sokovnik.   

Govoril je tako nejasno, da ga ni nihče razumel.   

 

3. naloga: 

Očeta je že nekaj dni pred odhodom zanimalo, koliko časa bodo preživeli na samotnem otoku.   

Vprašalnica: Kaj je zanimalo?   Vrsta odvisnika: osebkov odvisnik 

 

Sosed že navsezgodaj hodi po stanovanju, kot da je medved.       

Vprašalnica: Kako hodi?    Vrsta odvisnika: načinovni odvisnik 

 

Mama se je pri prodajalki pozanimala, kako se čistijo lakasti čevlji.  

Vprašalnica: Kaj se je pozanimala?  Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 
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Na cilj je prispel prvi, ne da bi pri tem naredil kakšen prekršek.   

Vprašalnica: Kako je prispel?   Vrsta odvisnika: načinovni odvisnik 

 

Ko se je Maja srečala s sorodniki, je od sreče zajokala.    

Vprašalnica: Kdaj je zajokala?   Vrsta odvisnika: časovni odvisnik 

 

Kdaj se bo poškodovan hokejist vrnil v ekipo, trener ni znal povedati.    

Vprašalnica: Česa ni znal povedati?  Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 

 

Oče je vprašal Polono, koliko časa bodo preživeli na samotnem otoku.   

Vprašalnica: Kaj je vprašal?   Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 

 

Miha je listal različne revije povsod, kjer so mu to dovolili.   

Vprašalnica: Kje je listal?   Vrsta odvisnika: krajevni odvisnik 

 

Vanja se je popolnoma spremenila, odkar se druži s svojimi sošolci in sošolkami.  

Vprašalnica: Od kdaj se je spremenila?  Vrsta odvisnika: časovni odvisnik 

 

4. naloga: 

Pevci so imeli pred nastopom pogovor z zborovodkinjo. 

Kdor je pel, je imel pred nastopom pogovor z zborovodkinjo.  ALI 

Pogovor z zborovodkinjo je imel, kdor je pel. 

 

Brez pomisleka je vrgel žogo naravnost v sosedovo okno. 

Ne da bi pomislil, je vrgel žogo naravnost v sosedovo okno.   ALI 

Žogo je vrgel naravnost v sosedovo okno, ne da bi kaj pomislil.   

 

Sara ni razumela razlike med enostavčno in dvostavčno povedjo. 

Sara ni razumela, katere/kakšne so razlike med enostavčno in dvostavčno povedjo.  

 

Ob družinskem prazniku se vsi sorodniki ponovno srečamo.  

Ko imamo družinski praznik, se vsi sorodniki ponovno srečamo.  ALI 

Vsi sorodniki se ponovno srečamo, ko imamo družinski praznik. 

 

V ribiški vasi so turistom ponudili odlične ribje dobrote.  

Kjer je ribiška vas, so turistom ponudili odlične ribje dobrote.  ALI 

Turistom so ponudili odlične ribje dobrote, (tam) kjer je ribiška vas. 

 

Pred začetkom letošnje kolesarske sezone je Rok opravil še nekaj zahtevnih treningov.  

Preden se je začela letošnja kolesarska sezona, je Rok opravil še nekaj zahtevnih treningov.  ALI 

Rok je opravil še nekaj zahtevnih treningov, preden se je začela letošnja kolesarska sezona. 

 

V gledališču se obnašajte spodobno. 

V gledališču se obnašajte, tako kot se spodobi.    ALI 

Tako kot se spodobi, se obnašajte v gledališču.  
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Andreju nekaj ur pred sestankom še vedno ni bil znan dnevni red.  

Andreju nekaj ur pred sestankom še vedno ni bilo znano, kakšen je dnevni red.  ALI  

Kakšen je dnevni red, Andreju nekaj ur pred sestankom še vedno ni bilo znano. 

 

5. naloga: 

Mojca, Miha in Jernej so bili na vaji gledališke skupine razigrani, kot da bi bili majhni otroci. 

Mojca, Miha in Jernej so bili na vaji gledališke skupine razigrani kot majhni otroci. 

Pred kratkim sem izvedela, da ima Peter hudo obliko alergije. 

Pred kratkim sem izvedela o Petrovi hudi obliki alergije. 

Pri matematiki smo pisali kratek preizkus znanja, ne da bi prej utrjevali učno snov. 

Pri matematiki smo pisali kratek preizkus znanja brez predhodnega utrjevanja učne snovi. 

Ko je teta počistila stanovanje, je odšla na sprehod okoli jezera. 

Po čiščenju stanovanja je teta odšla na sprehod okoli jezera. 

Preden so odšli na potovanje, so skrbno pregledali načrt poti.  

Pred potovanjem so skrbno pregledali načrt poti. 

Sosed Matija mi je nove hlače sešil tako, kot sva se dogovorila.  

Sosed Matija mi je nove hlače sešil po dogovoru.  
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7. UČNI SKLOP: POZDRAV IZ PREKMURJA 

 

PRIPRAVLJAM SE NA POT 

NEURADNA IN URADNA ZAHVALA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

 Na primer: 
Napisati mora program ekskurzije. 

Udeležence seznaniti s programom. 

Organizirati prevoz. 

Dogovoriti se za različne oglede. 

Pripraviti se na vodenje ekskurzije/izleta oz. se dogovoriti z vodičem. 

 Na primer: 
Vabilo: javnosti, pred odhodom na ekskurzijo oz. izlet 

Prošnja: vodjem muzejev, galerij, gradov; pred odhodom na ekskurzijo oz. izlet 

Zahvala: vsem, ki so sodelovali pri ekskurziji oz. izletu; po ekskurziji oz. izletu 

 Po smislu, npr.: 
To je zelo pomembno, saj bo naslovnik hitreje prisluhnil sporočevalčevi prošnji oz. vabilu ter se 

razveselil iskrene zahvale. 

 Po smislu. 

 

1. naloga:  

a-naloga:  

O pripravi družine Novak na počitniški obisk Prekmurja./O potovanjih družine Novak po Sloveniji in 

načrtovanju obiska Prekmurja med prvomajskimi počitnicami./O načrtih Novakovih, da med 

prvomajskimi počitnicami obiščejo Prekmurje. 

b-naloga: 

DA NE 

Pojasnilo: 

Pisec besedila ni naveden, prav tako je besedilo pisano v tretji osebi, zato ga je lahko napisal kdor 

koli/nekdo od Markovih sorodnikov/nekdo, ki dobro pozna družino Novak. 

c-naloga: 

A Ker imajo doma veliko opravkov. 

B Ker z zanimanjem spoznavajo nove kraje. 

C Ker radi lenarijo v prostem času. 

Č Ker so se naveličali potovanj v tujino. 

č-naloga: 

Novakovi raziskujejo pokrajino/si ogledujejo njene znamenitosti, kolesarijo,veslajo, se udeležijo  

pohodov, preizkušajo jedi, značilne za pokrajino, ki jo obiščejo. 

d-naloga: 

Ta oddaljena pokrajina je bila zanj in njegove domače še precej neznana. 

e-naloga: 

Prvi podatek: Izvedeti mora, kje so kolesarske poti. 

Drugi podatek: Pozanimati se mora, katere znamenitosti si lahko ogledajo. 

Tretji podatek: Ugotoviti mora, ali obstajajo tudi pohodniške poti. 
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f-naloga: 

Marko bo poiskal informacije pri sestrični Mojci/bo za pomoč prosil sestrično Mojco(, ki ve marsikaj 

o Prekmurju, saj pri dedku in babici preživlja počitnice) in zanje pisal še na Društvo Popotnik. 

Informacije bo poiskal tudi na spletu ali v enem od TIC-ov v Prekmurju. 

 

2. naloga:  

A Marko bo na informacije pozabil, saj jih lahko prebere na spletu. 

B Mojci ne bo odpisal, saj je njegova sestrična in je njena dolžnost, da ga seznani z informacijami. 

C Prejeto gradivo in pojasnila bo vključil v načrtovanje izleta, ne da bi odgovoril na pismi. 

Č Mojci in Društvu Popotnik bo odpisal in se jima zahvalil za podatke, ki sta mu jih poslala. 

D Društvu Popotnik bo poslal razglednico svojega kraja in jih obvestil, da je prejel gradivo. 

 

3. naloga:  

a-naloga: 

Marko se Mojci zahvaljuje, ker mu je poslala podatke/informacije/nasvete o Prekmurju. 

Besedilo, ki sem ga prebral/-a, je zahvala. 

b-naloga: 

Markov naslov/Mojčin naslov/kraj in datum pisanja/nagovor/ime besedilne 

vrste/vsebino/pozdrav/ lastnoročni podpis/navedbo funkcije/priloge 

c-naloga: 

DA  NE 

Po smislu, npr.: 

Pojasnilo: 

Marko je izbral ustrezen nagovor in pozdrav, saj se je zahvalil svoji sestrični Mojci in je zato izbral 

neuraden nagovor in pozdrav. 

č-naloga: 

Zahvala, ki jo je Marko napisal Mojci, je neuradna/uradna. 

Značilnosti izbrane vrste zahvale: 

nagovor in pozdrav sta neuradna/prijateljska (Živijo, Mojca!, Še enkrat hvala in lep pozdrav); 

Marko je Mojco tikal (Pišem ti …); 

podpisal se je samo z imenom (Marko). 

 

4. naloga: 

Oblika je/ni natančno predpisana. 

V njej sporočevalec izraža hvaležnost/obžalovanje naslovniku. 

Sporočevalec naslovnika pogosto tika/vedno vika. 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

A Da, saj lahko Marko oba naslovnika tika. 

B Ne, saj je razmerje med njim in obema naslovnikoma različno. 

C Da, saj je od obeh naslovnikov dobil podobne informacije. 

Č Ne, saj mora pismo Društvu Popotnik napisati odrasla oseba. 

b-naloga:  

Po smislu, npr.: 

V Društvu Popotnik bodo veseli Markove zahvale, saj bodo tako vedeli, da so družini pomagali 

organizirati prijeten izlet v Prekmurje/presenečeni, saj niso pričakovali, da se bo učenec osmega 



73 

 

razreda tako prisrčno zahvalil njihovemu društvu/zadovoljni, saj se jim je Marko zahvalil za 

koristne informacije. 

c-naloga: / 

č-naloga: 

Naslov sporočevalca: v zgornjem levem kotu  

Kraj in datum pisanja: vzporedno s poštno številko in krajem sporočevalčevega naslova na desni 

strani 

d-naloga: 

Ime društva/agencije (Društvo Popotnik, d. o. o.), naslov društva – ulica in številka (Skokova ulica 7), 

poštno številko (1000) in kraj (Ljubljana) 

e-naloga: 

A Podpis.  B Nagovor.  C Vsebina.  Č Pozdrav.  D Ime besedilne vrste. 

f-naloga: 

Za nagovorom lahko postavimo tudi vejico, (zato moramo vsebino začeti z malo začetnico). 

g-naloga: 

Vsebini sledita pozdrav in podpis/ime in priimek sporočevalca/tistega, ki se zahvaljuje. 

h-naloga: 

 Prijateljski nagovor: Živijo, Mojca! 

Spoštljiv nagovor: Spoštovani! 

i-naloga: 

Na primer: 

Lep pozdrav/S spoštovanjem 

j-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Marko se ni podpisal samo z imenom, ker ga v Društvu Popotnik osebno ne poznajo in ne bi vedeli, 

kdo se jim zahvaljuje./Ker je napisal uradno zahvalo, ki pa mora biti podpisana z imenom in  s 

priimkom sporočevalca.  

 

6. naloga:  

Zahvala Mojci je neuradna. 

Zahvala Društvu Popotnik je uradna. 

 

7. naloga:  

 Neuradna 

zahvala 

Uradna zahvala 

Naslov naslovnika   
Kraj in datum pisanja   

Naslov sporočevalca   

Ime besedilne vrste   

Spoštljiv nagovor   

Prijateljski nagovor   

Pojasnilo, za kaj se zahvaljujemo   

Tikanje   

Vikanje   
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Vljuden, spoštljiv pozdrav   

Prijateljski, bolj sproščen pozdrav   

Podpis samo z imenom   

Podpis z imenom in s priimkom   

 

8. naloga:  

Nagovori      Pozdravi 

N Ljuba Tina, U Lepo Vas pozdravljam. 

N Živijo, Tadej! N Čao 

U Spoštovani gospod Mohorič, N Poljub 

N Draga! U S spoštovanjem 

U Spoštovana gospa Maja Novak! N Adijo 

N Dragi prijatelj, N Pozdrav tebi in vsem tvojim 

U Spoštovani gospod direktor! N Lepo te pozdravljam. 
 

9. naloga:  

Prijateljici, ker ti je poslala brošuro o Plečnikovi cerkvi v Bogojini. 

Stricu, ker ti je svetoval kopanje v Banovcih. 

 Agenciji Potepuh, ker ti je poslala naslov turističnih kmetij v Prekmurju. 

 Osnovni šoli Murska Sobota, ker je tebi in tvojim sošolcem ponudila voden ogled mesta. 

Znancu, ker ti je poslal fotografije z obiska pri lončarju v Filovcih. 

 Mlinarju na Muri, ker ti je razložil delovanje plavajočega mlina. 

 

10. naloga:  

a-naloga: 

Lučka in Marko sta prijatelja/sorodnika/znanca. Lučka se je Marku v svojem imenu zahvalila za 

naslove spletnih strani o zanimivostih v Prekmurju. Zahvalila se je po elektronski pošti/e-

pošti/spletni pošti.  

b-naloga: 

DA NE 

Pojasnilo:  

Zahvalil/-a sem se učiteljici za gradivo, ki mi ga je poslala pred preizkusom znanja./učitelju, ki mi 

je pregledal govorni nastop in mi svetoval, kaj naj še popravim.  
 

11. naloga: 

Po smislu, npr.: 

         Ljubljana, 14. 4. 2016 

Draga Tina, 
 

še cel teden sem razmišljala o kolesarjenju po Goričkem. Res je bilo malo naporno, a vredno truda. 

Prvič sem se peljala po tem delu Slovenije in mi je bil zelo všeč. Pokrajina je bila tako zanimiva, 

nenavadna. Zahvaljujem se ti za ta nepozabni vikend, ki sem ga preživela s teboj in tvojimi starši, in 

prijetno druženje. 

Se slišiva. 

          Lina 

12. naloga:  

a-naloga: 
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1. besedilo: vabilo  2. besedilo: zahvala  3. besedilo: zahvala 

b-naloga: 

1. besedilo: Vabim te  

2. besedilo: Zahvala, se Vam zahvaljujem  

3. besedilo: zahvaljujem se  

c-naloga: 

  

 

 

 

 

 

 

13. naloga: 

a, b-naloga:  

Po smislu. 

 

KRAJI, KJER SONCE NAJPREJ VZIDE 

NAMERNI ODVISNIK 

 

1. naloga:  

a-naloga: 

A Da bi bralcu predstavil počitnice v Prekmurju. 

B Da bi se bralec odločil za dopust na turistični kmetiji. 

C Da bi bralec poiskal čim več podatkov o pletenju košar. 

Č Da bi mu bralec pripovedoval o svojih doživetjih v Prekmurju. 

 

2. naloga: 

1   fotografija slamnatih košar   (nazorneje predstavi izdelek iz slame) 

3   fotografija oznake kolesarske poti  (seznani nas z novim podatkom) 

2   fotografija prekmurske pokrajine  (besedilo popestri) 

 

3. naloga: 

Da bi čim bolj občutili pokrajino(, so se nastanili na turistični kmetiji blizu avstrijsko-madžarsko-

slovenske tromeje). 

Da bi doživela pretekle čase(, je fanta njun novi prijatelj odpeljal do sosednje vasi). 

(Markov brat je poskusil pri domačinu splesti okrasek,) da bi z njim razveselil mamo. 

 

4. naloga:  

a-naloga: 

Da bi svoje goste kar najbolj razvajali, jim poleg prenočišč ponujajo še sprehode po neokrnjeni 

naravi. 

Kar takoj smo se lotili kolesarjenja po Goričkem, da bi čim več časa preživeli na prostem. 

 

b-naloga: 

 Uradno Neuradno 

1. besedilo   

2. besedilo   

3. besedilo   

 Vprašalnica + povedek glavnega stavka 
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c-naloga: 

A Po času, ko se je dejanje glavnega stavka zgodilo. 

B Po namenu dejanja glavnega stavka. 

C Po kraju, kjer se je dejanje glavnega stavka zgodilo. 

Č Po načinu, kako je dejanje glavnega stavka potekalo. 

č-naloga: 

Po namenu sem se spraševal/-a z vprašalnico čemu, namen dejanja pa je izražen z veznikom da. 

d-naloga: 

Po namenu se lahko vprašam še z vprašalnico na kakšen način/s katerim namenom/s kakšnim 

namenom. 

 

5. naloga:  

Sopomenka besede namen je pomen/namera/ukana/razlog, zato odvisnik, ki izraža namen 

glavnega dejanja, imenujemo namerni odvisnik.  

 

6. naloga:  

a-naloga: 

A Prva poved je enostavčna, druga dvostavčna. 

B Prva poved je dvostavčna, druga enostavčna. 

C Odvisni stavek v dvostavčni povedi je pred glavnim stavkom. 

Č Odvisni stavek v dvostavčni povedi je za glavnim stavkom. 

D V obeh povedih je namerni odvisnik. 

E V prvi povedi je namerni odvisnik. 

b-naloga: / 

 

7. naloga:  

Pripotoval sem v Beltince, da bi si ogledal baročni dvorec. 

Stekli so do mlina, da bi si ogledali mletje žita. 

Odpeljala sem se v Filovce, da bi kupila lončarske izdelke. 

 

8. naloga: 

Marko je šel k sosedu, da bi spletel okrasek iz slame/slamnati okrasek. 

Oče je poslal sina v trgovino, da bi kupil lončeno skodelo. 

Nov pleteni cekar sem prinesel, da bi ga pokazal sošolcem. 

 

9. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Andraž se je odločil še za pisno zahvalo, da bi se družini še enkrat zahvaliti za njihovo prijaznost in 

gostoljubnost./Da bi jim pokazal svojo hvaležnost in navdušenost. 

 

 

b, c-naloga: 

1. poved Čemu/S katerim namenom ponujajo? 

2. poved Čemu/S katerim namenom smo se lotili? 
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4   ZAHVALA 

2   Tolmin, 17. maj 2016 

3   Turistična kmetija Tišje 

     Ob jezeru 12 

     9220 Lendava 

5   Spoštovani!  

1   Andraž Novak 

    Granitna ulica 18 

    5220 Tolmin 

6   V imenu naše družine se Vam zahvaljujem za prijaznost in gostoljubnost, ki smo ju bili deležni   

     med počitnicami pri vas. Bilo nam je lepo. Radi se bomo še vrnili k Vam, da bomo lahko spet  

     uživali v naravi in dobri družbi/da si bomo ogledali še mnoge druge zanimivosti Prekmurja/da  

     okusimo prekmurske dobrote iz vaše kuhinje. 

8   Andraž Novak 

7   Lep pozdrav 

 

10. naloga:  

Prišli so prosit domačina za nasvet o kolesarski poti. 

Odpeljali so se v Prekmurje ogledat si panonske vasi. 

Greste z nami se pogovorit še z lončarjem v Filovcih? 

 

ŽIVLJENJE OB MURI 

POGOJNI ODVISNIK 

 

1. naloga: / 

2. naloga: 

a-naloga: 

Če ne bodo preveč utrujeni. 

Če bo vreme lepo. 

Če bodo želeli presenetiti zelenonogo tukalico. 

Če bo druženje uspešno. 

b-naloga: 

A O tem, kako bodo potekale prireditve.            C O tem, pod katerim pogojem se bo kaj dogajalo. 

B O tem, kaj se bo dogajalo.   Č O tem, kaj je namen dejanja.        

c-naloga: 

Pod katerim pogojem? (+ povedek glavnega stavka) 

č-naloga: 

Pogoj izražamo z veznikom ko/da/če/ki/ker. 

d-naloga:  

Odvisni stavek, ki dopolnjuje glavni stavek s podatkom o pogoju, se imenuje pogojni 

odvisnik./(Imenuje se) pogojni odvisnik. 

e-naloga: 

3 povedi:  

 Če bo potrebno, bo avtobus pobral udeležence še na Mostu na Soči in v Novi Gorici. 

 Če bomo imeli čas, se bomo med potjo nazaj okoli 17. ure okopali še v Termah 3000. 

 Če bomo ob vodi vztrajali pozno v noč, bomo vidro morda tudi videli. 
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3. naloga:  

Obljubili so nam nagrado, če pravočasno pridemo do Martjancev. 

Pod katerim pogojem so nam obljubili nagrado? 

Če se boste ustavili v bližini kapele sv. Trojice, se bo pred vami odprl eden najlepših razgledov po 

Pomurju. 

Pod katerim pogojem se bo pred vami odprl eden najlepših razgledov po Pomurju? 

Če ste ljubitelj golfa, boste v Termah 3000 prišli na svoj račun. 

Pod katerim pogojem boste v Termah 3000 prišli na svoj račun? 

Z veseljem bi vam pokazala pot do Bogojine, če bi jo poznala. 

Pod katerim pogojem bi vam z veseljem pokazala pot do Bogojine? 

Spraševal/-a sem se po pogoju. 

 

4. naloga: 

Maja: Če mi Marko ne bi svetoval/ne bi dal nasvetov, se pogosto ne bi znala prav odločiti./Če ne bi 

bilo Markovih nasvetov, se pogosto ne bi znala prav odločiti./Pogosto se ne bi znala prav odločiti, če 

mi Marko ne bi svetoval.  

Matej: Če nama bodo starši dovolili, se bova z Markom sama odpravila raziskovat naravo./ 

Z Markom se bova sama odpravila raziskovat naravo, če nama bodo starši dovolili. 

Tina: Ne bi bil tako priljubljen, če ne bi bil tako pošten in iskren./Če ne bi bil tako pošten in iskren, 

ne bi bil tako priljubljen. 

Peter: Če mi pomaga, se vedno izvlečem iz zadrege./Vedno se izvlečem iz zadrege, če mi pomaga.  

 

5. naloga: 

Tone je vstopil v cerkev Bela golobica, da bi si ogledal njeno nenavadno notranjost. 

Ogledal bi si notranjost cerkve Bela golobica, če bi stopil vanjo. 

Pohiteli so, da bi bili doma še pred trdo temo. 

Če bomo pohiteli, bomo doma še pred nočjo. 

Panonska hiša bi še danes stala, če je stanovalci ne bi zapustili. 

Šel je v Filovce, da bi si ogledal notranjost panonske hiše. 

Doma bi bolje spletel vrbov cekar, če bi imel model. 
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VAJA DELA MOJSTRA 
 

1. naloga: 

a, b, c-naloga: 

 Kdor načrtuje pot, mora upoštevati kolesarske navdušence. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Kdo mora upoštevati? 

Vrsta odvisnika: osebkov odvisnik 

 Marko se je odločil, da bodo letos med počitnicami obiskali Prekmurje. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Kaj se je odločil? 

Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 

 Med potjo se bodo večkrat ustavili, da bodo poskusili prekmurske jedi. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Čemu/S katerim namenom se bodo ustavili? 

Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

 Če se bodo na pot dobro pripravili, bodo počitnice hitro minile.   

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Pod katerim pogojem bodo minile? 

Vrsta odvisnika: pogojni odvisnik 

 Da bi bile njegove informacije čim popolnejše, je Marko pisal še na Društvo Popotnik. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Čemu/S katerim namenom je pisal? 

Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

 Če mu bo zmanjkalo idej, pa bo pogledal še na splet. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Pod katerim pogojem bo pogledal? 

Vrsta odvisnika: pogojni odvisnik 

 

2. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Srečen bo, kdor bo verjel vase in druge ljudi./kdor bo prišel na cilj maratona. 

Vrsta odvisnika: osebkov odvisnik 

Veselje je doma, kjer so srečni in zadovoljni ljudje./kjer vsak večer pojejo pesmi.    

Vrsta odvisnika: krajevni odvisnik 

Toplo mi je, kadar se oblačim v topla oblačila./ko se v postelji pokrijem z zimsko odejo.  

Vrsta odvisnika: časovni odvisnik 

Nalogo je rešil, ne da bi prej pogledal rešitve./ne da bi očeta prosil za pomoč.  

Vrsta odvisnika: načinovni odvisnik 

Opravičil se mu bo za storjeno škodo, če ga bo videl na vrtu./če ga bo srečal. 

Vrsta odvisnika: pogojni odvisnik 

Popravil je svoje ocene v šoli, da bo lahko odšel s starši na potovanje./da se bo lahko udeležil 

priprav. 

Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

 

3. naloga:  

a, b-naloga: 

Vračali smo se s planinskega izleta na Boč. Med vožnjo smo bili nemirni. Če smo bili preglasni, so 

nas spremljevalci opozorili. Vpili smo, ne da bi pomislili na zbranost voznika. Kdor je želel zaspati, ni 

imel miru. Da bi izvedli nadzor prometa, nas je pri Vranskem ustavila prometna policija. Ko je 

policist vstopili v avtobus, je videl neprivezane učence. Nekaj sekund nas je samo gledal, ne da bi 

izrekel besedo. Opozoril nas je na prometna pravila. Obljubili smo mu, da se bomo v avtobusu 
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obnašali zgledno. Nato smo med vožnjo uživali ob petju. Šofer nas je varno pripeljal domov na Most 

na Soči. 

c-naloga: 

V besedilu je enako število enostavčnih in dvostavčnih povedi.  DA  NE 

Vse enostavčne povedi imajo povedek.      DA  NE 

Vse dvostavčne povedi imajo glavni stavek.     DA  NE 

Pet odvisnikov stoji pred glavnim stavkom.      DA  NE 

Med dvostavčnimi povedmi je tudi časovni odvisnik.    DA  NE 

č-naloga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUDJE IN PTICE 

GLASOVI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 

 

1. naloga: 

Po smislu. 

 

2. naloga: 

Mentorjev nastop je bil vnaprej pripravljen/nenačrtovan, improviziran. Njegove misli so namreč 

urejene/nanizane po načelu asociacij, posamezni deli pa se smiselno navezujejo drug na drugega/ 

med seboj niso posebej povezani. Pripravil se je/Improviziral je tudi jezikovno, saj je govoril 

zborno/knjižno pogovorno/neknjižno in dosledno/včasih upošteval pravila o naglaševanju in 

izgovoru glasov slovenskega knjižnega jezika. 

 

3. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Za knjižni zborni jezik se je odločil ker je želel, da ga bodo vsi udeleženci tabora razumeli in pa zato, 

ker pripravil slavnostni govor ob začetku tabora. 

 

4. naloga:  

Na primer:  

• DA  NE 
• z naglaševanjem/z izgovorom samoglasnikov/z izgovorom soglasnikov/nisem imel/-a težav 
 
5. naloga: 
a-naloga: 

sem (njegov del)  sEm səm 

maček  mačEk mačək 

(ne bom se) predstavljal  preDstavljal preTstavljal 

 Vprašalnica + povedek glavnega stavka Vrsta odvisnika 

1. poved Pod katerim pogojem so opozorili? pogojni odvisnik 

2. poved Kako smo vpili? načinovni odvisnik 

3. poved Kdo ni imel? osebkov odvisnik 

4. poved Čemu/S katerim namenom je ustavila? namerni odvisnik 

5. poved Kdaj je videl? časovni odvisnik 

6. poved Kako je gledal? načinovni odvisnik 

7. poved Kaj smo obljubili? predmetni odvisnik 
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dosežki  doseŽki doseŠki 

(sem) vesel veseU veseL 

njegov njegoV njegoU 

postal  postaU postaL 

čevlje  čevLe čevLJE 

(na) letošnjem (taboru) letošNJem letošNem 

b-naloga:/ 
 
6. naloga: 

Črko V izgovorimo kot glas V Črko V izgovorimo kot glas, podoben U-ju 

naravovarstvenik, večkrat, vlogi, verz, človek v (vaši), v (večje), prav, rekov, odmev 

 
7. naloga: 
a-naloga: 

• Ob koncu tabora je v zrak poletel golob miru. (golop) 

• Ob koncu tabora so simbolno spustili goloba miru. (goloba) 

• Vodja tabora se je bližal jastrebje hitro. (jastrebje) 

 Vodja tabora se je bližal hitro kot jastreb. (jastrep) 

b-naloga: 

• Zaradi izbiranja teme prihodnjega tabora je skoraj zamudil njegovo izpustitev. (ispustitev) 

• Ker je izbiral temo prihodnjega tabora, je komaj ujel trenutek, ko je golob izletel. (izletel) 

• Ob koncu je vsem zbranim razgrnil načrte in zadovoljen razpustil shod. (razgrnil, raspustil) 

 
8. naloga: 
Vez človeka z nobeno drugo vrsto živih bitij ni tako trajna, raznolika in polna simbolov. 

 Na primer ena od: 
na slavnostnem govoru na valeti/srečanju mladih raziskovalcev/srečanju mladih ambasadorjev in 
ambasadork 

 Pri besedi vez sem črko z izgovoril kot glas s, pri besedi polna pa črko l kot glas u. 

 
9. naloga: 

a trajna 

ozki e vez, človeka 

široki e nobeno  

polglasnik vrsto 

 
10. naloga: 

Lepo vas pozdravljam.  

Letos pa sem končno stopil v večje čevlje in postal vaš mentor. 

a-naloga: 

Na taborih je kljub dobri volji še kako pomembno lepo vreme. Včeraj smo na primer ves dan hodili, 

a sploh nismo čutili utrujenosti in nam je bilo lepo. No, na začetku – potem pa mi je pretoplo vreme 

zakuhalo »lepo godljo«. 

Besedo lepo naglasimo na o-ju, kadar lahko uporabimo vprašalnico kako. Kadar se po njej vprašamo 

s kakšen/-a/-o, pa besedo lepo naglasimo na e-ju. 

b-naloga: 

Po nalivu se je zdelo, kot da bi dež stopil zemljo. – Zemlja ne bi bila več trdna, ampak bi bila 

mehka. 

In med oprezovanjem za pticami po vejah sem stopil v največjo blatno lužo, kar sem jih videl.  

i živih, bitij, raznolika 

ozki o tako, simbolov 

široki o polna 

u drugo 
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– Naredil je korak v največjo blatno lužo.  

 

11. naloga: 

Beseda Pomen 

1 roki (široki o) 1 okončini človeka, ki se uporabljata za prijemanje 

3 roki (ozki o) 2 življenjski prostor z vsem, kar obstaja v njem 

2 svet (ozki e) 3 natančno omejeno trajanje, določeno za dokončanje dela 

5 svet (široki e) 4 kdor kosi travo 

6 kosec (ozki e) 5 upravni ali politični organ 

4 kosec (široki e) 6 kot kos velika ptica selivka 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Besedi se razlikujeta po mestu naglasa, saj ima prva beseda naglas na drugem e-ju, in sicer je glas e 

široki,druga beseda pa ima naglas na prvem e-ju in je ozki. Besedi se razlikujeta tudi po pomenu, saj 

prva besede pomeni obnašanje (o pticah in njihovem obnašanju), druga pa znanje pa imamo več 

strokovnega znanja). 

b-naloga: 

Po smislu.V kvadratke pred trditvami, ki veljajo zate, zapiši . Ob koncu zapiši še svojo splošno oceno. 

MOJA OCENA: 
Uspelo mi je! – Ni slabo, a koristilo mi bo še malo vaje. – Moram se bolj 
potruditi, pa bo šlo. 
Č 
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8. UČNI SKLOP: ŽAL MI JE, NE MOREM PRITI 

NE MOREM NA PRAZNOVANJE, NE MOREM NA PRIREDITEV 

NEURADNO IN URADNO PISNO OPRAVIČILO 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

 Po smislu, npr.: 
Ko sošolcu nisem vrnil/-a pravočasno njegovega zvezka./Ko sem na tekmi podstavil nogo 

nasprotnemu igralcu./Ko sem prijatelja/prijateljico užalil/-a./Ko sem se mami zlagal, da nimam 

domače naloge. 

 Po smislu. 
 

1. naloga:  

a-naloga: 

Na primer: 

Nikoli. – Veliko redkeje kot ustno. – Enako pogosto kot ustno. – Veliko pogosteje kot ustno. – 

Vedno. 

b-naloga: 

Na primer: 

 

 

 

 

 

 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Udeležil/-a bi se Timovega praznovanja/tekmovanja iz kemije, saj bi s tem zastopal/-a našo šolo in 

pokazal svoje znanje iz kemije.  

• Naslovniku bi poslal obvestilo/opravičilo, saj bi mu s tem tudi povedal/-a, da sem se veselil/-a 

njegovega rojstnega dne in da mi je žal, ker ne morem priti.  

• Sporočilo bi poslal/-a takoj/tik pred prireditvijo, saj bi Tim lažje organiziral rojstni dan, če bi 

vedel, koliko povabljencev bo res prišlo. 

• Naslovniku bi poslal/-a »klasično« pismo/elektronsko pismo/SMS-sporočilo, saj ima Tim ves čas 

pri sebi telefon in bi takoj videl SMS-sporočilo, medtem ko računalniku ne vklopi vsak dan. 

 

3. naloga:  

a-naloga: 

Blaž je Timu napisal besedilo, da bi se mu opravičil, ker ga ne bo na praznovanje. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Blaž se je opravičil Timu ustno/pisno, saj je opravičilo poslal po elektronski pošti in ga ni obiskal 

oz. poklical po telefonu. 

 

 

Način pisnega opravičila Naslovnik  

SMS-sporočilo mami, očetu, sošolcu/sošolki, prijatelju/ 

prijateljici 

e-pismo učiteljici/bratrancu/nadrejenemu 

navadno pismo organizatorju prireditve, na katero si 

povabljen 
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c-naloga: 

A Ker bo čakal na rezultate državnega tekmovanja iz kemije. 

B Ker bo Tim sodeloval na državnem tekmovanju iz kemije. 

C Ker se bo moral pripravljati na državno tekmovanje iz kemije. 

Č Ker bo sam udeleženec državnega tekmovanja iz kemije. 

č-naloga: 

Oprosti mi, ker ne bom mogel priti na tvoj rojstni dan. 

d-naloga: 

Blaž je Timu napisal neuradno/uradno opravičilo, saj se je opravičil svojemu prijatelju. 

e-naloga: 

Na primer: 

Opravičujem se ti.  Žal mi je.  Sorry. 

f-naloga: 

Po smislu, npr.: 

To pomeni, da je naredil napako/da ni pomislil na to, da ima tisti dan tudi tekmovanje iz kemije. 

 

4. naloga:  

a-naloga: 

Blaž se je opravičil čisto na začetku pisma/v osrednjem delu pisma/čisto na koncu pisma. 

b-naloga: 

 

 

 

 

 

c-naloga: 

Manjkajoča sestavina: kraj in datum pisanja 

Sestavina, napisana na drugem mestu: podpis (v pismu bi ga moral napisati na desni strani) 

č-naloga: 

Na primer: 

Dva nagovora in pozdrava od:  

Nagovor: Živijo, Tim!  Ojla, Tim, Dragi prijatelj, 

Pozdrav: Lep pozdrav Lepo te pozdravljam.  Čao.  Adijo. Se slišiva. 

 

5. naloga:  

a-naloga: 

(Naslovnik je) Anitina mami(.) 

(Sporočevalka je) Anita(.) 

(Anita se opravičuje), ker ne bo mogla z mami po nakupih(, čeprav ji je to obljubila.) 

Anita je kot razlog navedla trening, ki ga ima že ob 15. uri./ki ga ima prej kot običajno, in sicer ob 

15. uri. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Moje opravičilo bi se razlikovalo: 

 v pravopisni pravilnosti (Moje opravičilo ne bi imelo ločil in velikih začetnic.), 

 v dolžini (Bilo bi krajše.), 

 v zapisu besed (Nekatere besede bi napisala pogovorno.). 

Sestavine Izpis 

Nagovor Dragi Tim, 

Pozdrav Se vidiva. 

Podpis Blaž 
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c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA  NE  

Pojasnilo:  

Mama je še pravočasno izvedela, da ima hčerka ta dan trening prej kot običajno. ALI 

DA  NE  

Pojasnilo: 

Bolje bi bilo, če bi mami poklicala, saj bi se lahko še kaj pogovorili oz. bi ji Anita pojasnila, zakaj ima 

trening že ob 15. uri./saj bi Anita mami lahko povedala več informacij. 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA, zdi se mi prav, da je Nace odpovedal koncert, saj babica praznuje visok jubilej (rojstni dan) in 

je prav, da gre k babici, medtem ko bo s prijateljem še imel priložnost iti na kakšen koncert. 

b-naloga: 

A Najmanj en mesec prej.   B Najmanj tri tedne prej.     

C   Najmanj en teden prej.  Č Kadar koli ga naslovnik dobi, je dobro 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Nace je pravočasno poslal opravičilo/ni pravočasno poslal opravičila, saj ga je poslal le tri dni 

pred koncertom (16. 3. 2016)/saj ga je Matjaž dobil tik pred koncertom/saj ga bo Matjaž dobil 

prepozno. 

 

7. naloga:  

a-naloga:/ 

b-naloga: 

Blaž je v Tolminu, 8. aprila 2016 napisal opravičilo Vojku Lapu(, dipl. inž. kem. teh.). Opravičil se je, 

da ne bo mogel priti na podelitev zlatih Preglovih priznanj, ker se je poškodoval pri kolesarjenju 

(in mu je zdravnik odsvetoval vožnjo z avtomobilom)/ker mu je zdravnik zaradi poškodbe 

odsvetoval vožnjo z avtomobilom. 

 

8. naloga:  

a-naloga: 

Obe opravičili sta namenjeni istemu naslovniku. DA NE 

Opravičili navajata različna razloga za odsotnost.  DA NE 

Obe opravičili sta vljudni.    DA NE 

Opravičili sta napisani v presledku dveh mesecev. DA NE 

b-naloga: 

1. opravičilo je neuradno, saj ga je poslal prijatelju Timu. 

2. opravičilo je uradno, saj ga je poslal organizatorju prireditve. 

c-naloga: 

Blaž je napisal zasebni/javni opravičili, saj je bil naslovnik posameznik (v 1. opravičilu Tim, v 2. 

opravičilu gospod Vojko Lah)/saj ju je napisal za posameznika/saj nista bili namenjeni javnosti.  
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9. naloga:  

a-naloga: 

Na primer, dva od:  

Nagovor: Spoštovani gospod Lap, Spoštovani gospod Vojko Lap, Spoštovani gospod!  Cenjeni 

gospod Lap! 

Pozdrav: Lep pozdrav  S spoštovanjem Lepo pozdravljeni 

b-naloga: 

Napisal ga je kot kratico/okrajšavo/simbol. 

Je diplomirani inženir kemijske tehnologije. 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

Svojilna zaimka: Vaše, Vaši 

Osebni zaimki: mi, Vam, Vas 

b-naloga: 

 Zaimki so napisani z veliko začetnico. 

 A Ker je moral gospoda Lapa zaradi njegovega naziva bolj spoštovati. 

 B Ker so tako zapisane besede lepše na pogled in imenitnejše. 

 C Ker mu je mama ukazala, da mora nekatere besede napisati z veliko začetnico. 

 Č Ker je s tem pokazal spoštovanje in vljudnost do gospoda Lapa. 

 

11. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Podpisati se moraš z imenom in priimkom, saj bo tako naslovnik hitro ugotovil, kdo se mu 

opravičuje/saj je lahko organizator vabila poslal trem osebam z imenom Blaž in potem ne bo 

točno vedel, kdo mu je poslal opravičilo. 

Podpisati se moraš tudi lastnoročno, saj s tem potrjuješ, da si res ti napisal opravičilo. 

 

12. naloga: / 

 

13. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Svoji razredničarki moram prinesti opravičilo najkasneje v 5 dneh po prihodu v šolo. 

 Starši lahko napišejo opravičilo ali pa me pridejo opravičit kar osebno. 

 Razredničarka zahteva opravičilo, napisano v publikaciji šole ali pa na papirju A4-formata, po e-

pošti razredničarko samo obvesti o moji odsotnosti. 

 Če predstavljam šolo na tekmovanju, me opraviči mentor dejavnosti. 

 Če sem dalj časa odsoten/-na, potrebujem zdravniško opravičilo. 

b-naloga: / 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Napisati bi morala uradno/neuradno opravičilo, saj ga je pisala uradni osebi/razredničarki svoje 

hčerke. 
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č-naloga: 

Na primer: 

 

 

 

 

 

d-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Katarinina mama je bila vljudna/ni bila vljudna, saj ni razredničarke prosila, če opraviči njeno 

hčerko, ampak je to zahtevala (hočem).  

e-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Manjkajoči del vsebine: Ni napisala vzroka odsotnosti svoje hčerke. 

Primer povedi: Prosim Vas, če ji izostanek od pouka opravičite. 

f-naloga: 

A Ker se starši v šoli niso učili, kako se piše uradno opravičilo. 

B Ker starši nimajo časa, da bi napisali opravičilo z vsemi sestavinami. 

C Ker starši vedo, kje je šola oz. razrednik/razredničarka pozna njihov naslov. 

Č Ker so starši dobili taka navodila na šoli. 

 

14. naloga:  

Po smislu, npr.:  

 

Založba Bukvica 

Zaloška cesta 3 

1000 Ljubljana     Ljubljana, 28. februar 2016 

 

Blaž Bevk 

Brunov drevored 11 

5220 Tolmin 

 

OPRAVIČILO 

 

Spoštovani, 

 

razveselili smo se Vašega naročila enciklopedije Živalstvo sveta. Nismo pričakovali, da bo 

povpraševanje po knjigi tako veliko. Knjigo smo hitro razprodali, zato bodo morali nekateri 

naročniki počakati na njen ponatis. Opravičujemo se Vam, ker ne boste dobili enciklopedije v 

dogovorjenem roku, ampak Vam jo bomo poslali, takoj ko bo ponovno izšla.  

Upamo, da boste še vedno naš zvesti naročnik in se Vam za neljubi dogodek še enkrat iskreno 

opravičujemo. 

 

Lep pozdrav 

         Helena Kljun, 

        vodja prodaje pri založbi Bukvica 

Neustrezno Ustrezno 

Draga učiteljica Mojca! Spoštovana gospa razredničarka! 

Kmalu se vidimo. Lepo Vas pozdravljam./Lep pozdrav 

Katarinina mami Polona Bizjak 
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OPROSTI – BESEDA Z NEIZMERNO MOČJO 

VZROČNI ODVISNIK 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

3   Oprosti, ker sem ti pozabila povedati, kaj moraš narediti za domačo nalogo. 

             (da bi se nekomu opravičili) 

4   Oprostite, s čim vam lahko postrežem.   (da bi bili vljudni) 

2   Oprosti, danes se res ne bi pogovarjal o tvojem slabem vedenju. (da bi se izognili prepiru) 

4   Oprostite, grem lahko mimo vas.    (da bi bili vljudni) 

3   Oprostite, ker sem imel tako na glas televizijo.  (da bi se nekomu opravičili) 

1   Oprosti, ali lahko še enkrat ponoviš zadnji stavek.  (da bi pritegnili pozornost govorca) 

b-naloga: 

Po smislu. 

 

2. naloga:  

Opravičilo moramo vedno izreči iskreno./Opravičilo izrečemo le zato, da imamo mir. 

Kdor se komu opraviči, je poraženec./Kdor se komu opraviči, je zmagovalec. 

Pri opravičevanju moramo uporabiti čim več besed./Opravičevanje naj bo kratko. 

Pri opravičevanju se lahko malo pošalimo./Pri opravičevanju se nikoli ne šalimo. 

Ko se opravičujemo, gledamo v tla./Pri opravičevanju osebi gledamo v oči. 

 Po smislu,npr.: 

Pojdi k njemu, ga poglej v oči in ga prosi, naj ti oprosti, ker si ga užalil. 

 

3. naloga:  

Ker lahko z dolgimi opravičili neprijeten položaj le poslabšamo. 

Ker pogled v tla ali stran pomeni neiskrenost. 

Ker bo naše opravičilo delovalo neresno. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

 

 

 

 

b-naloga: 

A Po kraju dejanja glavnega stavka.   C Po času dejanja glavnega stavka. 

B Po namenu dejanja glavnega stavka.   Č Po vzroku dejanja glavnega stavka. 

c-naloga: 

Po vzroku sem se spraševal/-a z vprašalnico zakaj, z veznikom ker pa je izražen vzrok dejanja. 

č-naloga: 

Vprašal/-a sem se po glavnem stavku/odvisnem stavku. 

d-naloga: 

Odvisnik, ki izraža vzrok dejanja glavnega stavka, se imenuje vzročni odvisnik. 

 

 

 Vprašalnica + povedek glavnega stavka 

1. poved Zakaj bo zameril? 

2. poved Zakaj je (zmagovalec)? 
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5. naloga: 

a-naloga: 

DA  NE 

b-naloga: 

1 Poved je enostavčna. 

2 Poved je dvostavčna. 

2 Na začetku dvostavčne povedi je odvisni stavek, nato pa glavni stavek. 

/ Glavni stavek v dvostavčni povedi stoji pred odvisnim stavkom. 

2 V glavnem stavku dvostavčne povedi ni prislovnega določila vzroka. 

/ V enostavčni povedi je vzročni odvisnik.  

2 Vzrok dejanja iz glavnega stavka izraža celotni odvisni stavek. 

1 Vzrok dejanja je izražen z besedno zvezo. 

2 Stavka v povedi sta med seboj ločena z vejico. 

c-naloga: / 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

 Včasih jo izrečemo, ker želimo pritegniti pozornost ogovorjenega.  

 Oprosti lahko rečemo tudi, ker se ne želimo prepirati.  

 Pogosto besedo oprosti ali oprostite uporabimo, ker želimo biti do drugih vljudni. 

 

b-naloga: 

 Vprašalnica + povedek glavnega stavka 

1. poved Zakaj izrečemo? 

2. poved Zakaj rečemo? 

3. poved Zakaj uporabimo? 

 

7. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ker je imel avtobus zamudo, so člani gledališke skupine eno uro čakali na postaji./Člani gledališke 

skupine so eno uro čakali na postaji, ker je imel avtobus zamudo. 

Ker je bilo fantom dolgčas, so se začeli loviti./Fantje so se začeli loviti, ker jim je bilo dolgčas. 

Ker je bil Jan pri tem nepazljiv, je spotaknil glavnega igralca./Jan je spotaknil glavnega igralca, ker je 

bil pri tem nepazljiv.  

Ker je Andrej čutil bolečine v nogi/Ker je Andreja bolela noga, so skoraj odpovedali svoj nastop./ 

Skoraj so odpovedali svoj nastop, ker je Andrej čutil bolečine v nogi/ker je Andreja bolela noga. 

Ker jih je bilo strah nastopa/nastopati/Ker jih je bilo pred nastopom strah, so med vožnjo z 

avtobusom večinoma molčali./Med vožnjo so večinoma molčali, ker jih je bilo strah 

nastopa/nastopati/ker jih je bilo pred nastopom strah. 

Ker je avtobus odpeljal pozneje, bodo najbrž morali naravnost na oder./Najbrž bodo morali 

naravnost na oder, ker je avtobus odpeljal pozneje. 

b-naloga: 

Po smislu. 
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KOGA NAJ VIKAM IN KOGA TIKAM? 

DOPUSTNI ODVISNIK 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

učiteljico kemije/Blaža/Blaževo mamo/Blaževega brata/knjižničarko 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ne zgodi se prav pogosto./Redko se zgodi, da me kdo vika, a takrat se mi to zdi smešno./takrat se 

počutim že malo odraslega. 
 

2. naloga:/ 

3. naloga:  

3 tikanje (Zakaj nisi prišel na popoldanske vaje?) 

2 vikanje (Kje ste se na poti domov ustavili?) 

1 onikanje (Kdaj se bodo oče vrnili s potovanja?) 
 

4. naloga: 

A Od tega, kako se z osebo dogovorimo.  B Od tega, katerega spola je oseba. 

C Od tega, koliko je oseba stara.   Č Od tega, ali je oseba iz Slovenije ali od drugod. 

D Od tega, v kakšnem odnosu smo z osebo. 

 

5. naloga:  

V Sloveniji: uporabljamo tako vikanje kot tikanje 

Na Švedskem: v 60-tih letih prejšnjega stoletja so prenehali z vikanjem in začeli uporabljati 

tikanje/uporabljajo tikanje 

V Angliji: poznajo samo tikanje 

V Mehiki: na začetku je vikanje obvezno(, saj se s tem izkazuje sogovorniku spoštovanje) 
 

6. naloga: 

a-naloga: 

Na primer: 

Po navadi vikam nepravilno/napačno, saj za zaimkom vi uporabljam glagol v ednini.  ALI 

Po navadi vikam pravilno, saj za zaimkom vi uporabljam glagol v množini.  

b-naloga: 

Enostavčno./Dvostavčno. 

 Po smislu, npr.:  

Utemeljitev:  

Poved je dvostavčna, saj ima dva stavka/saj je sestavljena iz glavnega in odvisnega stavka/ saj 

ima 2 osebni glagolski obliki (je, ste). 

 Čeprav 

 Po tem stavku se vprašam    Iz tega stavka izvem 

čemu + povedek glavnega stavka.   kraj, kjer se je dejanje zgodilo. 

zakaj + povedek glavnega stavka.   vzrok dejanja. 

kljub čemu + povedek glavnega stavka.  kljub kateremu pričakovanju se nekaj dogaja. 

pod katerim pogojem + povedek glavnega stavka.  namen dejanja. 

        čas, ko se je dejanje zgodilo. 
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 Uporabil/-a bi lahko še veznike ker/četudi/kljub/čeravno/kljub temu da/če.  

 

7. naloga: / 

 

8. naloga:  

 Čeprav so bili nekateri v dvomih, se je ta sprememba dobro obnesla. 

 Spoštovanje, vljudnost in upoštevanje drug drugega so se ohranili, četudi so se tikali med seboj 

ljudje različnih spolov in starostnih skupin. 

 Danes je vikanje na Švedskem redkost, kljub temu da ga štejejo za pravo modno muho. 
 
9. naloga: 

4 Čeprav sem se želel iskreno opravičiti, mi besede niso šle iz ust. 

1 Četudi je Matej vstopil glasno, se učiteljici ni opravičil. 

5 Kljub temu da je Petra manjkala v šoli cel teden, ni prinesla opravičila staršev. 

2 Čeprav sem se v šoli učila pisanja opravičila, ga pri preizkusu nisem napisala pravilno. 

3  Kljub temu da se je Maji zaradi nerodnosti opravičil, je bila še vedno jezna nanj.  

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Mojca se je opravičila sosedi, čeprav je ta ni hotela niti poslušati. 

V uradnem opravičilu se je Tea podpisala z imenom, kljub temu da bi morala napisati še svoj 

priimek. 

V opravičilu sem napisal besedico Vi z veliko začetnico, četudi bi jo lahko napisal z malo začetnico. 

Mojca se je prijateljici opravičila s SMS-sporočilom, čeprav bi se ji ob srečanju lahko opravičila kar 

ustno. 

Uradno opravičilo je Rok napisal lastnoročno, kljub temu da bi ga moral napisati na računalnik. 

 

11. naloga:  

Na primer:  

Čeprav se prijatelji sprejo, se z iskrenim opravičilom hitro zopet pobotajo./Prijatelji se z iskrenim 

opravičilom hitro zopet pobotajo, čeprav se sprejo. 

Pogumni ljudje se znajo opravičiti, kljub temu da so naredili/storili napako./Kljub temu da so 

naredili/storili napako, se znajo pogumni ljudje opravičiti. 

Čeprav je bila Špela večkrat opozorjena, še vedno ni prinesla opravičila./Špela še vedno ni prenesla 

opravičila, čeprav je bila večkrat opozorjena.  

Mitja se je odšel opravičit svoji mami, čeravno je bila že pozna ura./Čeravno je bila že pozna ura, se 

je Mitja odšel opravičit svoji mami. 

 

12. naloga:  

a-naloga: 

2 Četudi sta se srečala prvič, je pogovor hitro stekel. 

3 Kljub temu da je Blaž podelitev nestrpno pričakoval, pa se je na koncu ni mogel udeležiti. 

1 Čeprav so bili Novomeščani utrujeni, so se novih gostov razveselili. 

b-naloga: 

Poved Veznik Vprašalnica + pov. gl. stavka 

1. poved Četudi Kljub čemu je stekel? 

2. poved Kljub temu da Kljub čemu se ni mogel udeležiti? 
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3. poved Čeprav Kljub čemu so se razveselili? 

Vezniki izražajo načinovno/vzročno/dopustno/krajevno razmerje, saj se po stavkih vprašamo z 

vprašalnico KAKO/ZAKAJ/KLJUB ČEMU/KJE in s povedkom glavnega stavka. 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

Za vse starše je pomembno, da je njihov otrok s svojim vedenjem sprejemljiv za okolico.  

Otroci včasih sporočila staršev razumejo narobe, čeprav jih učijo lepega vedenja. 

Prepir z Matevžem se je začel, ker Nik ni dobil žoge. 

Ko je Nik sosedovega dečka udaril, mu je takoj rekel oprosti. 

Ne da bi mama kaj rekla, je Nika odpeljala z dvorišča. 

Če bi jo Nik razumel, ne bi besede oprosti uporabil za nasilno urejanje konfliktov. 

Mama mu je doma pojasnila, kdaj naj iskreno uporabi besedo oprosti. 

Nik je naslednji dan odšel k Matevžu, da bi se mu opravičil. 

Kjer koli se je Nik igral, se je spomnil maminih besed o opravičevanju. 

b-naloga: 

POVED VPRAŠALNICA + POVEDEK GLAVNEGA ST.  VRSTA ODVISNIKA 

1. poved Kaj je pomembno? osebkov odvisnik 

2. poved Kljub čemu razumejo? dopustni odvisnik 

3. poved Zakaj se je začel? vzročni odvisnik 

4. poved Kdaj je rekel? časovni odvisnik 

5. poved Kako je odpeljala? načinovni odvisnik 

6. poved Pod katerim pogojem ne bi uporabil? pogojni odvisnik 

7. poved Kaj je pojasnila? predmetni odvisnik 

8. poved Čemu/S katerim namenom je odšel? namerni odvisnik 

9. poved Kje se je spomnil? krajevni odvisnik 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 

 

VAJA DELA MOJSTRA 

1. naloga:  

A   Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik zapeljal v jarek. 

B   Jure se je še nekaj časa spraševal, zakaj so mu poslali vabilo tako pozno.  

C   Ker Pia ni bila dovolj visoka, so jo na avdiciji zavrnili. 

Č   Vozniki morajo upoštevati prometna pravila, da ne povzročajo nesreč.  

D   Od nenehnih skrbi se mu je zdravje močno poslabšalo.  

E   Vaščani so bili presrečni, ker so si lahko na trgu ogledali prenos tekme.  

F   Mojca je varčevala vse leto, da bo lahko obiskala svojega sina. 

G   Ker je Alenka ves dan okopavala vrt, je zvečer v križu čutila bolečine.  

 

2. naloga:  

Ker smo imeli tehnične težave, bomo morali razstavni prostor zapreti eno uro prej./Razstavni 

prostor bomo morali zapreti eno uro prej, ker smo imeli tehnične težave. 
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Ker so bile včerajšnje izjave v intervjuju neresnične, so bili nekateri prisotni prizadeti./Nekateri 
prisotni so bili prizadeti, ker so bile včerajšnje izjave v intervjuju neresnične./  
 

Ker je bila  Mojca hudo prehlajena, je včeraj ni bilo na pevske vaje./Mojce včeraj ni bil na pevske 

vaje, ker je bila hudo prehlajena.  

 

Ker sem imela napačne informacije o času predavanja, se ga nisem udeležila./Predavanja se nisem 

udeležila, ker sem imela napačne informacije o času predavanja. 

 

Ker je bil Miha nepazljiv, je pred šolo spotaknil mlajšega učenca./Miha je pred šolo spotaknil 

mlajšega učenca, ker je bil nepazljiv.  

 

Ker je bilo ljudi strah poplav, so se iz vasi umaknili v mesto./Ljudje so se iz vasi umaknili v mesto, ker 

jih je bilo strah poplav.  

 

3. naloga:  

Na primer:  

Kljub prijaznemu sprejemu se nisem mogel sprostiti. 

Kljub oddani zanimivi zgodbi urednik z njo ni bil zadovoljen. 

Kljub zbranosti je Pia s težavo gledala v belo steno. 

Kljub maminemu trudu Jeri in Žanu kosilo ni teknilo.  

Kljub močno tresočemu glasu so ljudje filozofa z zanimanjem poslušali.  

 

4. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Ker se je vrnila domov precej pozno, je zjutraj preslišala budilko. 

Vremenoslovci so za cel dan napovedali deževno vreme, kljub temu da se je nebo že zjutraj 

zjasnilo. 

Že ves teden so trenirali po več ur, da bi zmagali proti slabši ekipi. 

Kdor je pokvaril ključavnico na vratih, bo moral kriti stroške za nakup nove ključavnice. 

Ko so se za Matevžem zaprla vrata, so se ljudje začeli glasno pogovarjati o razstavi. 

Kjer so na podstrešju sušili perilo, imajo sedaj otroci sobo za igranje.  

Katja je vprašala svojega trenerja, ali mora med tekom piti izotonični napitek. 

Čeprav je bila sošolka cepljena, je vseeno dobila norice. 

Polono je bilo pred gosti sram, ker je po nerodnosti polila kavo.  

 

5. naloga:  

Kar si prejšnji teden napravil v šoli, je že pozabljeno.  

Vprašalnica in pov. gl. st.: Kaj je pozabljeno?  Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 

         osebkov odvisnik 

Kdor postane lastnik pametnega telefona, se mora dobro poučiti o njegovih funkcijah. 

 Vprašalnica in pov. gl. st.: Kaj se mora dobro poučiti? Vrsta odvisnika: osebkov odvisnik 

            Kdo se mora poučiti?       

Teja in Luka sta prišla na prireditev, da bi si ogledala nastop svojega prijatelja. 

Vprašalnica in pov. gl. st.: Zakaj sta prišla?   Vrsta odvisnika: vzročni odvisnik 

      Čemu sta prišla?     namerni odvisnik 

Ker je močno deževalo, so odpovedali izlet v Mozirski gaj.  
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Vprašalnica in pov. gl. st.: Zakaj so odpovedali? Vrsta odvisnika: vzročni odvisnik 

Zdravnik je pregledal Špelo, da bi ugotovil vzrok njenega slabega počutja. 

Vprašalnica in pov. gl. st.: Zakaj je pregledal Špelo? Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

       Čemu je pregledal?     

Kaja ni znala pojasniti, zakaj je zamudila na trening. 

Vprašalnica in pov. gl. st.: Kaj ni znala pojasniti?  Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 

        Česa ni znala pojasniti?    

Bežala sta, kot da bi jima gorelo pod nogami. 

Vprašalnica in pov. gl. st.: Kako sta bežala?  Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

         načinovni odvisnik 

Ker je sosedov deček močno kričal, je postal v obraz ves rdeč.  

 Vprašalnica in pov. gl. st.: Čemu je postal?   Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

      Zakaj je postal?    vzročni odvisnik 

Čeprav smo se dogovorili za točen odhod, Miha tega ni upošteval. 

 Vprašalnica in pov. gl. st.: Čemu ni tega upošteval? Vrsta odvisnika: dopustni odvisnik 

      Kljub čemu ni upošteval?      

Ker je Svit uspešno zaključil izpite, se je odselil v Ameriko.   

Vprašalnica in pov. gl. st.: Zakaj se je odselil?   Vrsta odvisnika: vzročni odvisnik 

Če boš samo čakal na priložnost, je sigurno ne boš dobil.  

Vprašalnica in pov. gl. st.: Pod katerim pogojem je ne boš dobil?      Vrsta odvisnika: pogojni 

odvisnik      Pod katerim pogojem ne boš dobil?  
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9. UČNI SKLOP: ZNAMENITOST NA DOMAČEM PRAGU 

NARAVNO ČUDO 

RAZLAGA NARAVNEGA POJAVA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Na primer: 

 Slovenija skozi ameriške oči – dežela čudes/lepot/naravnih znamenitosti 

 Janez Vajkard Valvasor je prvi podrobno opisal Cerkniško jezero in njegovo presihanje ter ga v 

znanstveni razpravi predstavil Evropi. 

France Hladnik je bil pobudnik in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani, urejenega leta 1810. 

       Srečko Brodar je raziskoval Potočko zijalko, pomembno jamsko najdišče z začetka mlajšega 

paleolitika, ki leži na pobočju gore Olševa. 

 Julius Kuqi, imenovan tudi »odkritelj Julijskih Alp«, je znan po botanični dejavnosti in je 

 pomagal pri urejanju botaničnega vrta Alpinum Juliana v Trenti. 

 

1. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Naravni pojav: megla. 

Zakaj se pojavlja: Ker je Kranj v Ljubljanski kotlini in ker so zgradili hidroelektrarno v Mavčičah./ 

Vlaga izhlapeva s površine zemlje. Ta vlaga se dviguje, ohlaja in kondenzira. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

A Da bi bralec izvedel nekaj o Cerkniškem jezeru. 

B Da bi bralec občudoval delo Janeza Vajkarda Valvazorja. 

C Da bi si bralec predstavljal svet v kraškem podzemlju. 

Č Da bi bralec sam raziskal kraški svet. 

b-naloga: 

Kje bi bilo lahko besedilo objavljeno? Podčrtaj vse ustrezne možnosti. 
v berilu za 8. razred/reviji Gea/enciklopediji/učbeniku za naravoslovje/otroški reviji 
c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Utemeljitev:  

Besedilo o Cerkniškem jezeru je še vedno aktualno, saj v njem ni zastarelih podatkov (npr. jezero 

še vedno presiha), tudi podatki (njegova velikost) o jezeru se niso spremenili. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Uvodni odstavek: govori o tem, kaj je o Cerkniškem jezeru pred več kot 300 leti zapisal Janez V. 

Valvasor. 

Zaključni odstavek: govori o velikosti Cerkniškega jezera. 
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b-naloga: 

A Da bi bralec dobil boljšo predstavo o Cerkniškem jezeru. 

B Da bi bralec izvedel, zakaj Cerkniško jezero presahne. 

C Da bi bralcu približal razlago naravnega pojava. 

Č Da bi si šel bralec ogledat Cerkniško jezero. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

V zgradbi jezerskega dna je poleg apnenca tudi nekaj drugih kamnin.  DA NE 

Iz vseh izvirov na dnu in ob robu jezera priteka voda vse leto.  DA NE 

Največ dežja pade v drugi polovici pomladi, najmanj pa jeseni.   DA NE 

Po zimi je jezero poplavljeno, poleti pa je kopno.   DA NE 

b-naloga: 

Ker Cerkniško jezero leži na kraškem polju. 

Ker rahlo kisla deževnica topi apnenec. 

Jeseni pade največ dežja, zato začne voda izvirati tako iz trajnih in občasnih virov. 

Ker požiralniki ne morejo več sproti v podzemlje odvajati vso vodo.  

Po zimah z veliko snežnih padavin se sneg tali, zato se gladina vode lahko dvigne tudi spomladi. 

Ker je za to obdobje značilno malo padavin. 

Posledica tega je, da jezero presahne in do jeseni ostane kopno. 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

Veznik ker izraža vzrok nekega dogajanja, veznik zato pa posledico dogajanja. 

b-naloga: 

A Ker Cerkniško jezero leži na kraškem polju, sta njegovi obrobje in dno večinoma zgrajeni iz 

apnenca. 

B Posledica tega, da Cerkniško jezero leži na kraškem polju, je, da sta njegovi obrobje in dno 

večinoma zgrajeni iz apnenca. 

C Zaradi lege Cerkniškega jezera na kraškem polju sta njegovi obrobje in dno večinoma zgrajeni 

iz apnenca. 

Č Lega Cerkniškega jezera na kraškem polju je vzrok za to, da sta njegovi obrobje in dno 

večinoma zgrajeni iz apnenca. 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Na primer, 5 glagolov od: 

leži, sta zgrajeni, topi, nastane, so, pomeni, priteka, bruha, pade, začne, ne morejo, preplavi, dvigne, 

požirajo,priteče, ponikne, presahne,  ostane 

b-naloga: 

Glagoli so v sedanjiku. 

c-naloga: 

A Ker pisec govori o dogajanju, ki je potekalo samo v preteklosti. 

B Ker pisec govori o dogajanju, ki poteka v tem trenutku, prav zdaj. 

C Ker pisec govori o dogajanju, ki se ponavlja in poteka ves čas. 

Č Ker pisec govori o dogajanju, ki se šele bo zgodilo. 
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7. naloga: 

2   fotografija polnega jezera   (besedilo popestri, tako je bolj privlačno) 

1   fotografija praznega jezera  (nazorneje si predstavljam jezersko dno) 

 3   risba jezera iz Valvasorjeve knjige (nazorneje si predstavljam velikost jezera) 

 

8. naloga:  

A Pripoved o piščevem doživetju.   C Opis dogajanja v naravi. 

B Razlago nastanka naravnega pojava.  Č Opis predmeta/pojava. 

 

9. naloga: 

A Kadar je za drugo polovico pomladi značilno malo padavin, požiralniki požirajo več vode, 

kot je na novo priteče v jezero. 

B Čeprav je v drugi polovici pomladi malo padavin, požiralniki požirajo več vode, kot je na 

novo priteče v jezero. 

C Ker je za drugo polovico pomladi značilno malo padavin, požiralniki požirajo več vode, kot 

je na novo priteče v jezero. 

 

A Dno ni posebno ravno, zato je v jezeru mnogo jam, lukenj, dolgih jarkov in gričev. 

B Dno ni posebno ravno, če je v jezeru mnogo jam, lukenj, dolgih jarkov in gričev. 

C Dno ni posebno ravno, medtem ko je v jezeru mnogo jam, lukenj, dolgih jarkov in gričev. 

 

10. naloga: 

• Ker so ljudje že v davnini spoznali drugačnost Cerkniškega jezera, so si prizadevali razvozlati 

vzroke za njegovo različnost od drugih jezer. 

• Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, zato vsa voda iz jezera odteka skozi podzemne 

jame. 

• Valvazorja je zelo zanimalo Cerkniško jezero, zato je ta pojav podrobno opisal v svoji knjigi. 

• Ptice selivke se spomladi vrnejo na Cerkniško jezero, ker se jezero ponovno napolni z vodo. 

• Površina jezera pozimi zamrzne, zato je jezero primerno za drsanje in druge športe na ledu. 

• Ker jezero obkrožajo urejene sprehajalne poti, se obiskovalci lahko tudi sprehodijo. 

 

11. naloga: 

Zaradi komplicirane Valvazorjeve teorije o jezeru jo je poenostavil naravoslovec France Anton 

Steinberg.  

Nekoč je bilo jezero za domačine zanimivo zaradi velikega števila rib./Zaradi velikega števila rib je 

bilo nekoč jezero za domačine zanimivo.  

Zaradi današnje nestalnosti jezera je ribolov izgubil nekdanji pomen./Ribolov je izgubil nekdanji 

pomen zaradi današnje nestalnosti jezera. 

 

TOPLEJŠA ZEMLJA – HLADNEJŠA EVROPA? 

PRILASTKOV ODVISNIK 

 

1. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Zvišala se je povprečna letna temperatura. 

V poletnih dneh pogostejši vročinski valovi. 
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Pogosta neurja s točo. 

Več je naravnih katastrof (npr. poplave, suše, požari). 

Topijo se plasti ledu. 

Tanjša se ozonske plasti. 

Ker ljudje posredno in neposredno spuščamo v zrak snovi, ki lahko škodujejo okolju in zdravju ljudi  

Krivci za te spremembe so elektrarne, vsa prevozna sredstva, ki v zrak spuščajo pline, tovarne, 

kmetijstvo … 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Pogovarjata se o 

 konferenci o podnebnih razmerah. 

možnostih za omejevanje izpusta toplogrednih plinov. 

vzrokih za nastanek toplogrednih plinov. 

vzrokih za ohlajevanje oceanov. 

posledicah ohlajevanja oceanov. 

posledicah izginjanja zalivskega toka. 

b-naloga: 

Novinarka je za pogovor izbrala to temo, ker se je pred kratkim končala konferenca o podnebnih 

spremembah/ker se v (zadnjem času) spreminja podnebje/ker so v zadnjem času pogoste 

katastrofe/toče. 

Prav tega gosta je povabila, ker je sodeloval na konferenci o podnebnih razmerah/ker je 

strokovnjak za izbrano temo in ve marsikaj o spremembah podnebja.  

Gosta je povabila, da bi ji pojasnil, ali se bo Evropa res ohladila/zakaj se bo Evropa kljub 

segrevanju ozračja ohladila. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

VZROK POSLEDICA 

3   severnoatlantski tok na sever prinaša  

     toplo vodo iz tropskega pasu 

3 severozahodna Evropa in del Severne Amerike 

imata dokaj blagodejno in toplo podnebje 

5   kopičenje toplogrednih plinov 5 dvig temperature Zemljinega ozračja 

4   taljenje ledenikov 4 v oceane priteka veliko hladne vode 

1   gladina oceanov se dviguje, oceani  

     postajajo hladnejši  

1 zalivski tok se upočasni oziroma izgine 

2   tople vode ne prihajajo več proti severu 2 mraz na severu Evrope in v Severni Ameriki 

b-naloga: / 

 

4. naloga:  

a, b-naloga: 

Pretežno vsa severozahodna Evropa in del Severne Amerike imata dokaj blagodejno in toplo 

podnebje zaradi toka, ki na sever prinaša toplo vodo iz tropskega pasu. 

Zaradi katerega toka? 

Zaradi ledenikov, ki se talijo, v oceane pritekajo veliko količine mrzle vode. 

Katerih ledenikov? 
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Kljub svoji mogočnosti je za tolikšne spremembe v svetovnem podnebju občutljiv tudi topel 

morski tok, ki obliva zahodno obalo Evrope in obalo Severne Amerike. 

Kateri (topel morski) tok? 

Topel tok, zaradi katerega ima zahodna obala naše celine ugodno podnebje, tako ne bi več vplival 

na podnebje zahodne obale Evrope.  

Kateri (topel) tok? 

Po odvisnem stavku sem se vprašal/-a 

A z vprašalnico in s povedkom glavnega stavka. 

B z vprašalnico in z besedo/besedno zvezo, ki stoji tik pred odvisnikom. 

C z vprašalnico in besedo/besedno zvezo, ki stoji kjer koli v glavnem stavku. 

c-naloga: 

A Kaj se je zgodilo oziroma kaj se dogaja. 

B Kdaj se je pripetilo dejanje, o katerem govori glavni stavek. 

C Kaj je značilno za osebo, predmet, pojav, omenjen v glavnem stavku. 

Č Kaj je povzročilo dejanje, o katerem govori glavni stavek. 

D Kje je potekalo dejanje, o katerem govori glavni stavek. 

E Na kakšen način je potekalo dejanje, o katerem govori glavni stavek. 

č-naloga: 

Odvisnik v povedih ne dopolnjuje povedka, temveč katerega od drugih stavčnih členov. 

 

5. naloga:  

a-naloga: 

DA      NE    

b-naloga: 

talečih se 

c-naloga: 

Iz odvisnika izvem, katera lastnost je značilna za osebo, stvar, pojav, kraj.  

Tak odvisnik bi imenoval/-a osebkov/predmetni/krajevni/prilastkov odvisnik. 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

V vsaki povedi so trije stavki/sta dva stavka/je en sam stavek. 

1. poved: 

 V oceane priteka veliko mrzle vode zaradi ledenikov, 

 ki se talijo. 

2. poved: 

 Zaradi ledenikov priteka veliko mrzle vode 

 ki se talijo. 

b-naloga: 

DA      NE    

Pojasnilo:  

V obeh primerih je uporabljen prilastkov odvisnik, zato bi oba odvisnika lahko zamenjal/-a s 

povedjo Zaradi talečih se ledenikov v oceane priteka veliko mrzle vode. 

c-naloga: 

V prvi povedi stoji prilastkov odvisnik za glavnim stavkom.  



100 

 

V drugi povedi stoji prilastkov odvisnik sredi glavnega stavka, takoj za stavčnim členom, ki ga 

natančneje določa. 

č-naloga: 

A Poved je sestavljena iz treh stavkov, ki so med seboj ločeni z vejicama. 

B Raba dveh vejic ni ustrezna, gre za napako. 

C Prilastkov odvisnik stoji sredi glavnega stavka, zato mora biti od njega na obeh straneh ločen 

z vejico. 

 

7. naloga:  

a-naloga: 

• Ponor in požiralnik sta odprtini v kraških tleh, v kateri voda izgine s površja. 

• Ponor je večja jama, ki nastane na stičišču med površjem in jamo v spodnji zemeljski plasti. 

• Požiralnik je špranja v skalni osnovi, ki je nastala na kraških tleh. 

b-naloga:  

Ponor je večja odprtina (jama) v kraškem površju, v katero izginja reka ali potok. Te kraške oblike 

so prava vrata med površjem in kraškimi jamami, ki ležijo nekje v spodnjih zemeljskih plasteh. 

Ponor nastane zaradi spremembe v sestavi tal. Voda, ki je pred tem drsela po neprepustnem 

terenu (skali ali prsti), se skozi prepustno plast »precedi« v podzemlje. S seboj pa s površine 

odnaša pesek in razne usedline, ki lahko prepustno plast širijo in poglabljajo. Ponori so posebej 

pomembni, ker urejajo dotok vode v podzemlje. 

Obkrožil/-a sem tri prilastkove odvisnike.    DA     NE 

Vse obkrožene odvisnike povezuje z glavnim stavkom veznik ki.  DA     NE 

Po vseh obkroženih odvisnikih sem se vprašal/-a z isto vprašalnico. DA    NE 

Vsi obkroženi odvisniki so pred glavnim stavkom.    DA     NE 

 

8. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Najraje bi si ogledal/-a Postojnsko jamo/Potočko zijalko/botanični vrt Julijana v Trenti/naravni park 

v Strunjanu/dolino reke Kolpe, saj me zanima vse, kar je povezano z morjem (soline, rastline pod 

vodo in nad njo). 

b-naloga: 

Ljudje so izkrčili pobočja hribovij, ki so bila nekoč porasla z gozdovi.  

To so še danes odmaknjeni kraji, do katerih vodijo gorske ceste in kolovozi.  

Gorsko kolo je vozilo, s katerim lahko brez težav potujemo po teh območjih.  

Na pot se je najbolje odpraviti s kolesarskim vodnikom, v katerem najdeš opise poti.  

 

9. naloga:  

V gore se rad odpravim po stezah, ki jih naredijo divje koze. 

 

Vsaka na novo odkrita pot je doživetje, zaradi katerega se še močneje zaljubim v hribe.  

V Krnskem pogorju me vedno pretresejo kaverne, v katerih so prebivali vojaki med prvo svetovno 

vojno. 

Steze, po katerih so z mulami prinašali živež in strelivo, se imenujejo mulatjera.  
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Lep je pogled na reko Sočo, ki je smaragdne barve. 

Teče mimo Kobarida, v katerem je zanimiva muzejska zbirka o soški fronti. 

 

10. naloga: 

Najprej smo obiskali kraj, v katerem se je rodil Oton Župančič. 

Vas, v kateri še vedno izdelujejo domače laneno platno, se imenuje Adlešiči.  

Reka, ki se ponaša z laskavim naslovom »najdaljša slovenska riviera«, se imenuje Kolpa. 

Ogledali smo si središče Bele krajine Metliko, v kateri je Gasilski muzej dr. Branka Božiča.  

  

11. naloga: 

V Kamniških planinah ljudje še danes vidijo kozo z zlatimi parklji, ki hodi pit k zlatemu studencu. 

Za skrivnost zlatega studenca je vedel neki Lah, ki je prihajal tja vsako leto. 

Pri planšaricah, ki so mu ponudile mleko, si je nekoliko odpočil.  

S seboj na pot je vzel steklenico, v kateri je nato planšaricam prinesel zlato. 

Vedel je namreč za studenec, v katerem je našel zlato. 

List papirja, na katerem je bila narisana pot do zlatega studenca, je pred smrtjo izročil sinovoma.  

Sinova, ki sta želela hitro obogateti, sta se odpravila iskat studenec. 

Našla sta le izvir mrzle studenčnice, iz katerega lahko pije vsakdo. 

 

12. naloga:  

Po smislu. 

 

COPRNIŠKI BAL 

DOMAČE IN PREVZETE BESEDE 

 

1. naloga:  

Na primer:  

Jurjevanje, kresovanje, kurentovanje, Gregorjev sejem v Logatcu, Šuštarska nedelja v Tržiču, 

pustovanje, kramarski sejem, kravji bal 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

A O tem, kako bo potekal Coprniški bal. 

B O tem, kako se bodo zabavale coprnice. 

C O tem, kako se zabava povodni mož Jezerko. 

Č O tem, kako Martin Krpan predstavi svojo moč. 

b-naloga: 

Podobno besedilo bi lahko prebral/-a ali slišal/-a tudi v lokalnem časopisu/v dnevnem časopisu/v 

šolskem glasilu/v učbeniku za kemijo/v enciklopediji/v Gei/v TV-poročilih/na ulicah ob predstavitvi 

karnevala. 

c-naloga: 

pramati Uršula, Butalci, žabon Brontoskok, Martin Krpan, povodni mož Jezerko, coprnica Liza 
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3. naloga: 

a-naloga: 

Pisec besedila Coprniški bal bi lahko uporabil spremenjeno poved/ne bi mogel uporabiti 

spremenjene povedi, saj povedi pomenita/ne pomenita enako. 

b-naloga: 

A Po tem, da imajo različen pomen. 

B Po tem, da so ene knjižne, druge pa slengovske. 

C Po tem, da so ene po izvoru slovenske, druge pa prevzete iz tujih jezikov. 

 

4. naloga: 

3 gala  (slavnosten, svečan) 

4  elitne  (izbrane) 

2  rekorden  (največji) 

1  rezultat  (dosežek) 

 

5. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

maškara: je oseba, ki je oblečena v pustne obleke 

kostum: je posebne vrste oblačila za pustni sprevod/pustno zabavo 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Po vasi so že nekaj dni pred pustom hodile maškare. 

Miha ni vedel, kateri kostum naj obleče za sobotni sprevod po mestu. 

c-naloga: 

Besedi sta domači/prevzeti, saj sta nastali v slovenščini/smo ju v slovenščino prevzeli iz drugih 

jezikov. 

č-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA    NE    

Utemeljitev: 

Da za maškaro bi lahko uporabil besedo šema, za besedo kostum pa obleka. 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Sam/-a več uporabljam domače besede/prevzete besede, ker jih bolje razumem sam in vsi okoli 

mene. 

b-naloga: 

V slovenskih besedilih je ustrezneje uporabljati 

A prevzete besede, saj besedilo deluje bolj učeno in strokovno. 

B domače besede, saj jih večina ljudi lažje in bolje razume. 

C prevzete besede, saj jih razumejo tudi tisti, ki slovensko ne govorijo. 

Č domače besede, saj v slovenščini ne moremo govoriti o zapletenih stvareh. 
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7. naloga: 

a-naloga: 

Naslovnik vabila na ptujsko kurentovanje: javnost/vsi, ki jih zanima kurentovanje 

Naslovnik vabila na pustovanje na Bučah: krajani KS Buče 

b-naloga: 

 Vabilo na Kurentov skok Vabilo na pustovanje 

Kraj prireditve domačija Matevža Zokija v Budini pri Ptuju igrišče na Bučah 

Čas prireditve svečnica ob polnoči/torek, 2. 2./2. februar 

2016, ob 24. uri 

9. februar 2016 ob 14. uri 

Dodatna ponudba / bogate praktične nagrade 

za vse maškare, specialna 

nagrada za izvirno masko 

c-naloga: 

izročilo, princ, karneval 

č-naloga: 

2  specialen  (poseben) 

1  donator  (darovalec) 

3  aktualen  (trenutno pomemben, nujen) 

d-naloga: 

tinejdžer – najstnik     penzionist – upokojenec 

gratis – zastonj/brezplačno    kreativnost – ustvarjalnost 

Po smislu, npr.: 

Najstnik je s svojim glasnim poslušanjem glasbe pogosto vznemirjal starejše ljudi. 

Mama je dobila za nagrado brezplačno vstopnico za ogled opere. 

Upokojenec se je z ostalimi udeleženci pohoda povzpel na Šmarno goro. 

Šolsko ministrico je presenetila ustvarjalnost učencev na šoli. 

e-naloga: 

Po smislu, npr.: 

 DA   NE 

Uporaba prevzetih besed se mi zdi/se mi ne zdi ustrezna, ker je bilo vabilo namenjeno krajanom, 

ki bi ga bolje razumeli, če bi bile v njem uporabljene domače besede./ker imamo slovenske 

izraze, ki bi jih krajani bolje razumeli/ki povedo enako oz. so celo natančnejši/ki so za marsikoga 

bolj privlačni in lepši. 
 

8. naloga: 

Slovenski pravopis    Slovar slovenskega knjižnega jezika 

Veliki slovar tujk    Enciklopedija Slovenije 

Leksikon slovenskih krajev   Slovenska slovnica 
 

9. naloga: 

a-naloga: 

teater – gledališče   internet – medmrežje 

golman – vratar   kvaliteta – kakovost 

eksperiment – poskus/poizkus  printer – tiskalnik 

friteza – cvrtnik    kompjuter – računalnik 

plan – načrt    monitor – zaslon 
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b-naloga: 

Po smislu, npr., tri domače besede od: 

Petra je v Prešernovem gledališču postala šepetalka. 

Vratar domačega moštva je ubranil tri nevarne strele na gol. 

Učencem z razredne stopnje smo pokazali zanimive poskuse. 

Mama je v cvrtniku spekla ribe. 

Jure in Petra sta se dogovorila da se bosta držala načrta, ki sta ga naredila prejšnji zvečer. 

Na medmrežju sem iskal potrebne podatke za seminarsko nalogo. 

Kvaliteta sadja in zelenjave je bila v trgovini zelo slaba. 

Tiskalnik se mi je pokvaril, zato bom morala kupiti novega. 

Oče je Tinetu za rojstni dan kupil nov računalnik.  

Fotografije s potovanja smo si ogledali kar na računalniškem zaslonu. 

 

10. naloga: 

 Popularen je karneval na Opčinah pri Trstu. 

 Najbolj znani pustni karnevali so v Benetkah, Kölnu, Münchnu, na Dunaju in v Riu de Janeiru. 

 Benetke ležijo v Italiji, Köln in München v Nemčiji, Dunaj v Avstriji, Rio de Janeiro v Braziliji. 

a-naloga: 

Besede popularen, karneval, atrakcija, samba, rumba  

• so domače/prevzete. 

• so občna/lastna imena. 

• zapisujemo tako kot v jeziku, iz katerega smo jih prevzeli/prilagojeno slovenščini. 

b-naloga: 

Prevzeta imena večine mest smo zapisali tako kot v jeziku, iz katerega smo jih prevzeli.  

Prevzeta imena držav smo tudi v zapisu prilagodili slovenščini.  

c-naloga: 

 Benetke – Venezia, Trst – Trieste, Opčine – Opicina, Dunaj – Wien 

 2  Benetke (to je kraj, ki je bil v zgodovini pomemben za Slovence) 

 1  Trst  (to je kraj, kjer živi slovenska manjšina) 

 1  Opčine  (to je kraj, kjer živi slovenska manjšina) 

 2  Dunaj  (to je kraj, ki je bil v zgodovini pomemben za Slovence) 

Na primer: 

Podklošter, Beljak, Pliberk, Železna Kapla, Gradišče, Lipnica 

 

11. naloga: / 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Besedilo je namenjeno tistim, ki radi in z užitkom jedo/ljubiteljem hrane/sladokuscem/  

gurmanom. 

b-naloga: 

Na primer: 

Pri nas pridejo na svoj račun tudi gurmani/sladokusci, saj je na voljo pestra izbira/pester asortiman 

slovenskih, francoskih in italijanskih posebnosti/specialitet. Naši kuharji pri pripravi jedi sledijo 

vsem svetovnim smernicam/trendom, pri tem pa seveda ne pozabimo na lično 

aranžirane/okrašene krožnike. Naše jedi so tudi paša za oči. Postrežemo vam jih v vrsti lepo 
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urejenih restavracij s prijetno notranjostjo/prijetnim interierjem. Vse to zagotavlja, da boste vi in 

vaša družba vedno našli okolje/ambient, ki bo popolnoma/perfektno v skladu z vašim 

razpoloženjem/vašo atmosfero. 

c-naloga: 

coca cola – koka kola  pizza – pica  

spageti – špageti   toast – tovst 

pommes frites – pomfrit pasta – pašta 

lasagna – lazanja  juice – džus 

whiskey – viski   cognac – konjak 

 

13. naloga:  

a-naloga: 

iz Pariza  [paria]   [pariza] 

iz Londona [landna] [londona] 

iz Münchna *münhna+ [minhna] 

b-naloga: 

Prevzeta imena mest izgovarjamo z glasovi slovenskega jezika/s tujimi glasovi 

c-naloga: 

Warszawa – Varšava Praha – Praga 

Seine – Sena  Rhein – Ren 

č-naloga: 

 

 

 

 

 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 

Graz Gradec Gorizia Gorica 

Villach Beljak Trieste Trst 

Klagenfurt Celovec Udine Videm 

Lavamünd Labot Tarvisio Trbiž 
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VAJA DELA MOJSTRA 

 

1. naloga: 

Pril. odv.: Uspešno smo zaključili tečaj, ki smo ga opravili iz angleščine.  

Vzr. odv.: Ker je začelo močno deževati, smo s prijatelji stekli proti kozolcu./S prijatelji smo stekli 

proti kozolcu, ker je začelo močno deževati.  

Nam. odv.: Sorodniki so odpotovali v Afriko, da bi spoznati življenje domorodcev./Da bi sorodniki 

spoznali življenje domorodcev, so odpotovali v Afriko. 

Pril. odv.:Po kosilu smo pojedli še čokoladne piškote, ki jih je spekla babica.  

Pog. odv.:Starši me bodo včlanili v košarkarski klub, če se bom dobro učil./Če se bom dobro učil,  

me bodo starši včlanili v košarkarski klub.  

Dop. odv.: Čeprav/Četudi/Kljub temu da so bili pohodniki utrujeni in premraženi, so prišli 

cilja./Pohodniki so prišli do cilja čeprav/četudi/kljub temu da so bili utrujeni in premraženi. 

Pril. odv.:Ustavili smo se pri hiši, pred katero je čakalo že veliko obiskovalcev.  

 

2. naloga: 

Anže je odgovoril na vprašanja, ki mu jih je postavil oče.           Na katero vprašanje? 

Moški, ki je imel košate brke, je pred blokom skoraj prestrašil majhne otroke.   Kateri moški? 

Oče je moral vrata, ki so vodila v kuhinjo, zaradi škripanja namazati.  Katera vrata? 

Najprej so oddali svojo seminarsko nalogo učenci, ki so nadarjeni.  Kateri učenci? 

Streho, ki je bila narejena iz lesa, je bilo potrebno dobro zaščititi.   Katero streho? 

a-naloga: 

DA NE 

Utemeljitev: Vsi odvisniki so prilastkovi.  

b-naloga: 

Anže je odgovoril na očetova vprašanja.  

Moški s košatimi brki je pred blokom skoraj prestrašil majhne otroke.  

Oče je moral kuhinjska vrata zaradi škripanja namazati. 

Najprej so oddali svojo seminarsko nalogo nadarjeni učenci. 

Streho iz lesa/Leseno streho je bilo potrebno dobro zaščititi.  

 

3. naloga: 

Čeprav Lea ni poznala not, je zapela pesem zares čudovito.   

Najmlajši otroci so odšli v mesto, da si bodo ogledali pustni sprevod.  

Vlak, ki je pripeljal iz Ljubljane, je imel zaradi kamenja na progi enourno zamudo.  

Ko bo maj, načrtujemo za vse člane izlet v Belo krajino.  

Zaradi alergije ni smel jesti sladoleda, ki je narejen iz jagod/ki ima okus jagod.  

 

4. naloga: 

7   Oče bo jutri opral svoj avto,    7 če bo lepo vreme. 

3   Sosedov Miha je začel obiskovati vrtec,   3 ko je bil star štiri leta. 

9   Tina je imela pred nastopom tremo,   9 čeprav se je nanj dobro pripravila. 

1   Obljubljeno nam je bilo,     1 da se bomo v hišo lahko vselili spomladi. 

8   Plesalci so morali pohiteti,    8 da ne bi zamudili nastopa. 

2   Sara so novinarji spraševali,    2 ali bo nadaljevala s tekom na smučeh. 

4   Novakovi se bodo preselili tja,    4 kjer so otroci preživeli svoje otroštvo. 

5   Delavec je pri babici odpravil težave z odtokom,   5 kot so mu naročili v podjetju.  
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10  Teta je dobrim ljudem oddala svojo mačko,  10 ker ni mogla več skrbeti zanjo.   

6   Rada berem zgodbe      6 ki imajo srečen konec. 

a, b-naloga: 

Sosedov Miha je začel obiskovati vrtec, ko je bil star štiri leta. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Kdaj je začel obiskovati?  Vrsta odvisnika: časovni odv.  

Tina je imela pred nastopom tremo, čeprav se je nanj dobro pripravila. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Kljub čemu je imela?  Vrsta odvisnika: dopustni odv.  

Obljubljeno nam je bilo, da se bomo v hišo lahko vselili spomladi. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Kaj je bilo obljubljeno?  Vrsta odvisnika: osebkov odv.  

Plesalci so morali pohiteti, da ne bi zamudili nastopa. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Čemu so morali pohiteti? Vrsta odvisnika: namerni odv.  

Sara so novinarji spraševali, ali bo nadaljevala s tekom na smučeh. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Kaj so spraševali?  Vrsta odvisnika: predmetni odv.  

Novakovi se bodo preselili tja, kjer so otroci preživeli svoje otroštvo. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Kam se bodo preselili?  Vrsta odvisnika: krajevni odv.  

Delavec je pri babici odpravil težave z odtokom, kot so mu naročili v podjetju.   

Vprašalnica + pov. gl. st.: Kako je odpravil?  Vrsta odvisnika: načinovni odv.  

Teta je dobrim ljudem oddala svojo mačko, ker ni mogla več skrbeti zanjo. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Zakaj je oddala?  Vrsta odvisnika: vzročni odv.  

Rada berem zgodbe, ki imajo srečen konec. 

Vprašalnica + pov. gl. st.: Katere zgodbe?  Vrsta odvisnika: prilastkov odv.  

 

5. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Tea je Maji povedala novico ne, da bi se zavedala posledic svojega govorjenja.  DA NE 

Pojasnilo: Veznik ne da je dvobesedni, zato mora vejica stati pred besedico ne. 

Medtem ko je poslušal glasbo, je pisal tudi svoj referat.    DA NE 

Pojasnilo: Vejica je pravilno postavljena, saj loči glavni in odvisni stavek.  

Mitja je zamudil vlak, kljub temu, da je odšel pravočasno od doma.   DA NE 

Pojasnilo: Veznik kljub temu da je večbesedni, zato mora vejica stati pred besedico kljub, medtem 

ko je pred besedico da ne smemo zapisati.     

Mama je prstan, ki je bil zlat odnesla očistit k zlatarju.    DA NE 

Pojasnilo: Manjka vejica za besedo zlat, saj je odvisnik vrinjeni stavek med dvema deloma 

glavnega stavke.  
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10. UČNI SKLOP: POPESTRIMO SI POČITNICE 

 

UŽIVALI BOSTE, SE ZABAVALI IN SE OGROMNO NAUČILI 

BESEDILO EKONOMSKE PROPAGANDE  

 

1. naloga: / 

2. naloga:  

Obe besedili govorita o učenju slovenščine v Mladinski poletni šoli slovenščine. 

 

3. naloga:  

A Da bi bralcem natančno predstavila program poletne šole. 

B Da bi bralci izvedeli, da poletna šola poteka tudi to poletje. 

C Da bi bralce prepričala, naj se udeležijo tečaja slovenščine. 

Č Da bi bralci pohvalili tečaj slovenščine. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

PODATKI O POLETNI ŠOLI  1. besedilo 2. besedilo 

Kraj poteka poletne šole  X 
Čas poteka poletne šole X  

Trajanje tečaja slovenščine X X 

Pridobitev potrdila o udeležbi na tečaju X X 

Pridobitev potrdila o znanju slovenščine  X 

Dodatne dejavnosti ob tečaju X  

Dodatno učenje slovenščine  X 

Organizator poletne šole X  

b-naloga: 

O poletni šoli sem izvedel/-a več podatkov iz prvega/1. besedila. 

 

5. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Pisec je s tem rekom hotel povedati, da znanje več jezikov poveča človekovo pomembnost. 

 

6. naloga: 

Iz besedil sem razbral piščevo mnenje/nisem razbral/-a piščevega mnenja o poletni šoli.  

Na primer: 

Besede/Besedne zveze iz 1. besedila:  

ne bo razočarala, mučili s slovnico, nepozabnimi popoldanskimi in večernimi dejavnostmi, čas bo 

hitro minil, v veselem razpoloženju 

Besede/besedne zveze iz 2. besedila:  

nekaj čudovitih tednov, najlepših evropskih mest, popestrile raznovrstne dodatne dejavnosti 
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7. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA      NE         

Obljubi je, da nihče ne bo odšel s tečaja brez dobrega znanja slovenščine, vendar tega tečajnikom 

ne more obljubiti že pred začetkom tečaja. Prav tako pa je pretiraval s podatkom, da bodo vsi  

prišli na tečaj tudi naslednje leto.  

b-naloga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Odločil/-a sem se za odgovor C, saj se naslovnik odloči za tečaj glede na to, kaj ponujajo in ne po 

fotografijah, ki ne povejo veliko. 

 

9. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Na spletu bi objavila 1. besedilo, saj je v njem več podatkov, ki jih udeleženci tečaja potrebujejo, da 

se lažje odločijo za tečaj (npr. kdaj je tečaj, katere dejavnosti še nudijo, kako se bodo učili 

slovenščino). 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Še bolj natančno bi jim predstavil/-a dodatne dejavnosti. 

Predstavil/-a nekaj vtisov udeležencev lanskoletne šole. 

Naredil/-a kakšno zanimivo/šaljivo ilustracijo. 

 

11. naloga: 

A Zasebno uradno vabilo.   C Besedilo ekonomske propagande. 

B Neuradno obvestilo.    Č Javna zahvala. 

 

12. naloga: / 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, dva razloga od: 

 Zaradi ogleda kobilarne in lipicancev. 

Pritegniti želi mlade, Del besedila 

ki si želijo spoznati prijatelje iz različnih 

dežel. 

Vabljeni ste v družbo svojih vrstnikov z 

vsega sveta. 

ki radi odkrivajo nova evropska mesta. z nami preživite nekaj čudovitih tednov v 

enem najlepših evropskih mest. 

ki si ne želijo učenja samo ob vsebinah iz 

učbenikov. 

ki bodo znali vsebino prilagoditi prav vam. 

 

ki se želijo slovenščine čim bolje naučiti. smo za vas pripravili poseben popoldanski 

tečaj 

ki jim je ob učenju pomembna tudi zabava. Večere vam bodo popestrile raznovrstne 

dodatne dejavnosti. 
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 Zaradi muzeja v kobilarni. 

 Zaradi sprehoda po Lipici in njeni okolici. 

 Zaradi predstave lipiške klasične šole jahanja. 

b-naloga: / 

c-naloga: 

A Vožnjo s kočijo po Lipici.   C Jahanje lipicancev. 

B Ogled Lipice.     Č Ogled klasične šole jahanja. 

č-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Najprej sem opazil/-a čudovitega konja lipicanca.  

d-naloga: 

Na primer:  

enkratno, nikjer, bisera, plemenitimi, lepoto, ponosni, gracioznem, občudovali, uživali, sprostili, 

spokojnosti 

 

14. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Besedilo me JE/NI pritegnilo, ker imam rad živali, še posebej konje in ker uživam v naravi in 

raziskovanju pokrajine.  

 

NA POLETNI ŠOLI SLOVENSKEGA JEZIKA 

SLOGOVNO NEZAZNAMOVANE IN SLOGOVNO ZAZNAMOVANE BESEDE 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Cintia: Da bi se bolje naučila slovensko. 

Piero: Da dokaže, da se tudi Italijan lahko nauči slovensko. 

Andrea: Da bi lahko brala strokovna besedila v slovenskem jeziku. 

b-naloga: 

Slovenščino najbolje obvlada Cintia/Piero/Andrea, saj doma govorijo slovensko. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Besede lahko uporabljamo le v besedilih za strokovnjake/samo v besedilih za otroke in najstnike/ le 

v besedilih, objavljenih v časopisih/samo v vsakdanjih pogovorih/v katerem koli besedilu. 

b-naloga: 

Na primer: 

Splet: spletne/internetne strani 

Slovenci: prebivalci Slovenije 

Ustvarjalca: človeka, ki nekaj ustvarjata 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

Pri Cintii doma govorijo knjižno/v narečju, saj je v besedilu uporabila besede oča, fletna, dopade. 

b-naloga: 

dokumentarni/celovečerni/risani/ljubezenski film 
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c-naloga: 

Cintia se je s prijatelji iz Ljubljane pogovarjala v neknjižnem.jeziku.  

frendi  cart  ful kul 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA   NE, 

Članek bi morala napisati v knjižnem jeziku, tako da bi ga razumeli vsi, ki bi ga prebrali.  

b-naloga: 

oča – oče   fleten – lep   cart – prikupen 

micen – majhen  ful kul – zelo dobro  frendi – prijatelji 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

A Slovenci, ki živijo za državno mejo z Avstrijo in Madžarsko. 

B Slovenci, ki so se izselili v tujino. 

C Slovenci, ki živijo za državno mejo z Italijo. 

Č Slovenci, ki živijo tik ob meji z Italijo v Sloveniji. 

b-naloga: 

Beseda je ljubkovalna/slabšalna. 

Po smislu, npr.:  

DA      NE  

Z besedo reva lahko označim tudi žensko, ki jo pomilujemo (npr. Soseda je prava reva, saj je v 

življenju veliko pretrpela.), lahko pa označimo tudi slabotnega, šibkega človeka (npr. Bila je taka 

reva, da še roke ni mogla premakniti.). 

c-naloga: 

Na primer: 

kreten, zamorec, butec, idiot 

č-naloga: 

A Nad šolo in Ljubljano je bil zelo navdušen. 

B Šola in Ljubljana sta mu bili še kar všeč. 

C Šola in Ljubljana mu nista bili preveč zanimivi. 

Č S šolo in z Ljubljano ni bil zadovoljen. 

enkratno, navdušili, prekrasna, izjemna, zelo navdušil 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Da, to bi ugotovil/-a tudi, če ne bi napisala tega, saj je veliko vedela o Fabianiju in Plečniku, ki sta 

znana slovenska arhitekta in ker je pisala diplomsko nalogo o srednjeevropski arhitekturi. 

b-naloga: 

DA    NE 
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 A V Slovarju tujk.    C V slovenskem medicinskem slovarju. 

B V Slovenskem pravopisu.   Č V Slovarju slovenskega knjižnega jezika. 

 arhitektura – umetnost oblikovanja prostora, stavbarstvo 

secesija – srednjeevropska umetnostna smer ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, ki se   

odcepi od tradicionalnih smeri in si prizadeva za nove oblike 

urbanističen – nanašajoč se na urbanizem – dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem,   

urejanjem naselij 

sakralen – verski, bogoslužen 

arhitektonski – nanašajoč se na arhitektoniko – umetniška in tehnična izvedba, gradnja 

umetniškega dela 

 To so narečne besede/strokovne besede/starinske besede/pogovorne besede. 

c-naloga: 

Po smislu, npr: 

Zato, ker bodo diplomsko nalogo pregledovali/brali samo strokovnjaki s področja arhitekture in ker 

obravnava neko strokovno temo. 

 

7. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Beseda Pošopis me spominja na besedo potopis/časopis. 

b-naloga: 

Ugotovil/-a sem, da te besede ni zapisane v SSKJ. 

c-naloga: 

Beseda Pošopis je zelo stara/strokovna/ustvarjena na novo/narečna/žaljiva. 

 

8. naloga: / 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Nekatere besede bi moral pisec besedila nadomestiti s sodobnejšimi. 

b-naloga: 

A Narečne besede.   C Starejše besede.   D Nove besede. 

B Pogovorne besede.   Č Strokovne besede. 

c-naloga: 

Na primer: 

Stare besede Knjižne sopomenke Stare besede Knjižne sopomenke 

rajali plesali durmi vrati 

godci glasbenik pobaraš vprašati, povprašati 

godli igrali Akoprav čeprav 

gosli violina jago lov 

Dasiravno čeprav očak gora 
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10. naloga: 

a-naloga: 

Na primer:  

Besedilo je namenjeno strokovnjaku za jezik/jezikoslovcu/tistim, ki študirajo jezikoslovje. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ker so v njem besede, ki so mi neznane/nerazumljive. 

Ker so povedi precej zapletene. 

c-naloga: 

Na primer: 

BESEDA    RAZLAGA BESED 

funkcija opravljanje, izpolnjevanje značilne naloge, zlasti pri kakem organu, delovanje 

medij  glagolski način s povračanjem dejanja na nosilca dejanja 

dekodira razumeti, dojeti njegov pomen, vsebino 

 

11. naloga: 

Po smislu. 

 

ŽUR? SUPER JE BIL, FUL SEM UŽIVAL/-A 

SLENG 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Na primer: 

ful, žurka, čao, podn, valda 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA     NE     

Pojasnilo: 

Tudi doma lahko uporabljam nekatere od teh besed, saj starši vedo, da ne pomenijo nič slabega. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Prosijo me, naj uporabljam besede, ki jih razumejo./Vprašajo me, kaj pomenijo besede in  

kje sem jih slišal/-a.  

 

2. naloga:  

a-naloga: 

O Tininem fantu./O zabavi, na kateri sta bili obe./O možnosti, da Sara ne bo smela iti na petkovo 

zabavo./O učiteljici za kemijo./O Sarini novi pričeski./O Sarinem privlačnem videzu.   

b-naloga: 

 Sogovorki sta bili druga drugi naklonjeni.    Sogovorki sta druga drugo poslušali. 

Druga drugi sta bili nenaklonjeni.    Druga druge nista poslušali. 

 Druga do druge sta bili prijazni.    Pogovarjali sta se knjižno. 

Sara je bila do Tine napadalna.     Pogovarjali sta se v »jeziku« mladih. 

Tina je bila do Sare nesramna.  

3. naloga:  
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Zaradi popravnega izpita iz biologije je mama Sari prepovedala izhode.   DA NE 

Tina ni bila zadovoljna z glasbo, ki jo je poslušala na zabavi.   DA NE 

Sara si je za petkovo zabavo kupila nove škornje.    DA NE 

Tina in Sara se bosta naslednji dan srečali na soku.    DA NE 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Sara še vedno upa, da bo šla na zabavo, ker bo očeta poskušala prepričati, naj reče mami, da ji bo 

dovolila iti./naj mamo pregovori. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Pojasnilo: 

Tudi jaz bi rekla očetu, saj je pogosto on tisti, ki mi bolj popušča in mu uspe prepričati tudi mamo. 

DA NE 

Pojasnilo: 

Kadar mi mami ne dovoli iti ven, potem tudi očetovo pregovarjanje nič ne pomaga. 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

A To so narečne besede.   C To so pogovorne besede. 

B To so knjižne besede.   Č To so frazemi. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi jih uporabili, saj jih verjetno tako babica kot sosed ne bi razumela. 

c-naloga: 

Na primer: 

s sošolci s prijatelji z bratrancem  s sestrično 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Želela je zvedeti, kdo bo na sobotni zabavi izbiral in vrtel glasbo in če lahko kakšne pesmi prinese 

tudi sama.  

Ker ne želi, da bi kdo prišel do napačnih zaključkov, ker jo bo zanimalo, kdo bo vrtel glasbo. 

Hotel je izvedeti, kako se nekatere besede izgovorijo knjižno. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Žan ni vedel s kom se bo pogovarjal po telefonu in če bo njegov sogovornik neknjižne besede sploh  

razumel. 
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7. naloga: 

a-naloga: 

A Da bi od uslužbenca izvedel, kdo bo izbiral glasbo na petkovem plesu. 

B Da bi se z njim pogajal, kdo naj izbira glasbo na petkovem plesu. 

C Da bi uslužbencu povedal, kdo mora izbirati glasbo na petkovem plesu. 

Č Da bi mu povedal, da si Tina želi, da bi jim na plesu izbiral glasbo fant iz diska. 

b-naloga: 

Žan je bil nad Rokovo glasbo navdušen, saj jo je že poslušal.     DA NE 

Uslužbenec je Žanu povedal, da še ne vedo, kdo bo na plesu v šoli izbiral glasbo.  DA NE 

Žan je izvedel, da lahko zagotovo naročijo kako pesem vnaprej.     DA NE 

Žan bo Roka poklical po telefonu, takoj ko bo imel čas.      DA NE 

 

8. naloga: 

a-naloga: 

 Žan je bil v pogovoru vljuden/nevljuden. 

 Žan je bil v pogovoru strpen/nestrpen. 

 Uporabljal je samo knjižne besede/uporabljal je tako knjižne kot neknjižne besede. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA, saj je govoril z uradno osebo/uslužbencem KŠ Sežana. 

 

9. naloga:  

 1. pogovor 2. pogovor 3. pogovor 

Kdo se je pogovarjal? Pogovarjali sta se 

Tina in Sara. 

Pogovarjala sta se 

Tina in Žan. 

Pogovarjala sta se Žan in 

uslužbenec KŠ Sežana. 

V kakšnem odnosu sta 

bila sogovorca? 

Bili sta prijateljici. Bila sta prijatelja. Osebno se nista poznala. 

Katere vrste pogovor 

je potekal med 

sogovorcema (uraden/ 

neuraden)? 

Med njima je 

potekal neuraden 

pogovor. 

Med njima je 

potekal neuraden 

pogovor. 

Med njima je potekal 

uraden pogovor. 

Kako sta se sogovorca 

pogovarjala (knjižno/ 

neknjižno)? 

Pogovarjala sta se 

neknjižno. 

Pogovarjala sta se 

neknjižno. 

Pogovarjala sta se 

knjižno. 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

A Take besede uporabljajo vsi ljudje, ki živijo v nekem kraju, zato so značilne za narečje. 

B Take besede v zapisanih besedilih in uradnih pogovorih uporabljajo vsi govorci slovenščine, 

zato so značilne za knjižni jezik. 

C Take besede v medsebojnih pogovorih uporabljajo enako stari ljudje, predvsem mladi, zato 

so značilne za sleng. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Sleng se spreminja počasi/hitro, saj se le nekatere slengovske besede prenašajo iz generacijo v 

generacijo, vsaka generacija pa želi imeti malo drugačne besede kot prejšnja. 
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c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ker se tako med seboj lažje in hitreje sporazumevajo. 

Ker so se te govorice navadili. 

Ker želijo z uporabo slenga biti drugačni. 

č-naloga: 

A V leposlovnih knjigah za mlade.   E V najstniških revijah, kot sta Smrklja, Cool. 

B V strokovnih knjigah.     F V radijskih oddajah o zdravju. 

C V televizijskih dokumentarnih oddajah.  G V radijskih pogovorih z mladimi poslušalci. 

Č V televizijskih oddajah za mlade, npr. ŠKL.  H V spletnih klepetalnicah. 

D V poljudnoznanstvenih revijah. 

 

11. naloga: / 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

TRDITEV Velja za Vida. Velja za Nejca. Velja za oba. 

V kinu si je ogledal film Podli fantje.    

Nad filmom je bil navdušen.    

Rad gleda filme, pri katerih se sprosti.    

Film si bo ogledal še enkrat.    

Na računalniku bo igral igrice.    

b-naloga: 

Vid: Ti, včeraj sem bil v Koloseju. Popoldan sem se kar z bajkom odpeljal tja. Film Podli fantje je res 

carski. 

Nejc: Ti si pa res glup. Tud jaz sem ga gledal, pa mi ni bil tako hud. 

Vid: Pa če ti pravim, da je ful dobr. Si videl, kako so se fajtal? Ta glaven ni bil nikol poškodovan. 

Nejc: Kera bedna fora. Jaz pa rad gledam take film bolj na izi, kjer se lahko smejim. 

Vid: V kinu je bilo kar dosti folka. Po moje ga bom šel gledat še enkrat. Poklical bom frenda, če gre z 

mano. Greš tudi ti? 

Nejc: Ne, bom raje na kompu igral igrice. Prideš po filmu k men igrat igrice?  

Vid: Šur. Ajde. 

Nejc: Čao. 

c-naloga: 

Na primer: 

Slengovske besede/ 

besedne zveze 

Knjižni izrazi  

bajk kolo 

fajtal pretepali 

glup neumen 

frenda prijatelja 

kompu računalniku 

šur seveda 
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13. naloga: 

a, b-naloga: 

Pokličem takoj, ko pridem RTM Miha      rad te imam 

Vesel sem da si mi s počitnic poslal pozdrave FSM Jaka    fajn se mej 

Na tvoj RD zagotovo pridem Špela     rojstni dan 

Po pošti sem prejela tvoje fotografije. HB, da se niso kje zgubile Urša hvala bogu 

Sem na treningu košarke PP Tevž      pridem pozneje 

c-naloga: 

Po smislu, npr: 

Ker SMS-sporočilo hitreje napišejo. 

Ker v enem sporočilu lahko napišejo več. 

 

14. naloga: 

Na primer:  

A Iz srbskega jezika.   Č Iz francoskega jezika. 

B Iz nemškega jezika.   D Iz hrvaškega jezika. 

C Iz angleškega jezika. 

 

15. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Da, saj vedno več mladostnikov uporablja slengovske besede, tudi pri izražanju z odraslimi oz. 

pisanju. 

 

16. naloga: 

Po smislu. 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 


