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REŠITVE 1. dela 

 

1. UČNI SKLOP: KAM NAS JE VODILA POT 

UVODNA MOTIVACIJA 

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Odpotoval/-a bi v London, ker ima veliko znamenitosti, ki bi si jih rad/-a ogledal/-a (npr. Big Ben, 

Buckinghamska palača, Muzej voščenih lutk). 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

˗ Kaj že vem? 

London je glavno mesto Anglije, leži ob reki Temzi, v njem ima svoje domovanje angleška kraljica, 

imajo rdeče telefonske govorilnice, najvišje razgledno kolo v Evropi in dve dobri nogometni moštvi 

Chelsea in Arsenal. 

˗ Kaj bi si rad/-a ogledal/-a? 

Buckinghamsko palačo, Big Ben, Madame Tussaud's – muzej voščenih lutk, Tower Bridge, 

Zgodovinski grad Tower of London, London Eye. 

c-naloga:  

Po smislu. 

č-naloga. 

Po smislu. 

 

NOVODOBNI MAJI 

Potopis, tvorjenke in netvorjenke 

 

1. naloga: 

a-naloga (ustno): 

 Besedilo Novodobni Maji je napisala Andreja Slavec Perše. 

 S fotografijami ga je obogatil Zoran Perše. 

 Besedilo je izšlo v Poletu, ki je tedenska priloga dnevnega časopisa Delo. 

 Objavljeno je bilo/izšlo je 2. decembra leta 2004. 

 

2. naloga: 

6 Gostoljubna družina.  

4 Prepovedano fotografiranje.  

7 Doživetje pristne drugačnosti.  

5 Mesto netopirjev.  

2 Junaški duh uporniških Indijancev.  

1 Z lesenimi čolni po kanjonu Sumidero.  

3 Glavni trg, poln ljudi.  

 

3. naloga: 

Chiapas je bil do prihoda nizozemskih osvajalcev središče majske civilizacije.  DA NE 

(Chiapas je bil do prihoda španskih osvajalcev središče majske civilizacije.) 



Med vožnjo po kanjonu smo občudovali izdolbeno podobo božičnega drevesa.   DA NE 

Indijanci so raje izbrali skok s pečin v smrt kot suženjstvo.     DA NE 

Otroci služijo denar s prodajo namiznih prtov.       DA NE 

(Otroci služijo denar s prodajo ročno izdelanih figuric.) 

Mož v belem volnenem ponču je bil vaški paznik.      DA NE 

Ime Zinacantan pomeni mesto duhov.        DA NE 

(Ime Zinacantan pomeni mesto netopirjev.) 

V poročne obleke so domačini vtkali ptičje perje.      DA NE 

Španski osvajalci so imeli Indijance za „civilizirane“ ljudi.     DA NE 

(Španski osvajalci so imeli Indijance za divje ljudi/divjake.) 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

˗ (Avtorica je potovala) z barvitim, lesenim čolnom/s čolnom, z (lokalnim) avtobusom, z 

avtomobilom. 

˗ (Potovanje je začela) s plovbo po kanjonu Sumidero. 

˗ (Avtorica se je ustavila) v pristanišču Chiapa de Corza/v Chiapa de Corzu, v glavnem mestu 

Chiapasa San Cristobal/v San Cristobalu, v vasi San Juan Chamula/v San Juan Chamuli, v vasici 

Zinacantan/v Zinacantanu. 

˗ V njih je (avtorica besedila/Andreja Slavec Perše) ostala 4 dni. 

˗ Najbolj so jo prevzele živobarvne fasade hiš in številne etno galerije v Chiapasu. Presenetil jo je 

mir v vasi San Juan Chamula. 

˗ Ob srečanju z domačini je doživela njihovo prijaznost, velikodušnost in gostoljubnost ter njihovo 

drugačnost. 

b-naloga: 

v takem zaporedju, kot so se zgodili. 

Dogodki so v besedilu prikazani  

     od najbolj zanimivega doživetja do manj zanimivih. 

 

5. naloga:  

O svojih občutkih je pripovedovala neprizadeto./tako da je vključevala svoje občutke, mnenja,  

zato je besedilo subjektivno.  

Utemeljitev:  

Na primer, en primer od:  

Med vožnjo smo občudovali zeleno pokrajino, z visokimi skalnimi previsi, ki merijo v višino tudi več 

kot tisoč metrov. 

Po nekajminutnem občudovanju čudeža narave se spet prepustimo toku reke.  

Spoštljivo sem se začela ozirati naokoli. 

Kmalu smo polni vtisov prispeli v pristanišče Chiapa de Corzo. 

Takoj smo se navdušeno pomešali med Indijance v pisanih nošah in reka ljudi nas je odnesla na glavni 

trg. 

Po živahnem utripu glavnega mesta me je presenetil mir, v katerega je bila odeta vas. 

Že na prvi pogled smo opazili, da je bogatejša in bolj urejena. 

 

6. naloga:  



Glagoli v 1. odstavku:  

smo začeli, se pretaka, vkrcali smo se, smo občudovali, merijo, poslušali smo, opazovali, je lovil,  

je upočasnil, se je razprostrla, se prepustimo 

Avtorica pripoveduje o tem, kar se je že zgodilo/kar se šele bo zgodilo, zato so glagoli večinoma v 

pretekliku/sedanjiku/prihodnjiku. 

Avtorica pripoveduje o tem, kar se je zgodilo njej/nekomu drugemu, zato so glagoli v prvi/drugi/ 

tretji osebi. 

 

7. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Prevzela bi me vožnja po kanjonu Sumidero, saj bi občudoval/-a skalne previse, »božično jelko« in 

opazoval/-a krokodile/ker bi uživala v prelepi pokrajini, visokih previsih in opazoval/-a različne živali. 

ALI 

Prevzel bi me obisk pri družini, saj bi si z velikim zanimanjem ogledal/-a, kako naredijo poročno 

obleko, z veliko radovednostjo pa bi poskusil/-a tudi koruzne tortilje.  

 

8. naloga:  

Prebral/-a sem 

A opis dežele Chiapas.    B pripoved o življenju popotnika. 

C opis življenja Indijancev.   Č potopis – pripoved o poti po Chiapasu. 

 

9. naloga:  

a-naloga (ustno): 

Po smislu, npr.: 

Fotografija na naslovnici: Ponazarja podatek iz besedila, saj prikazuje indijanske otroke, oblečene v  

pisana oblačila. O njih pripoveduje avtorica v tistem delu besedila, ki govori o življenju v mestu San  

Cristobal.  

1. fotografija na strani 6: Fotografija prikazuje indijanskega otroka, vendar ta ni oblečen v indijanska 

oblačila, ampak čisto sodobno. Tako nam fotografija pove več, kot izvemo v besedilu – in sicer, da je 

tudi na življenje Indijancev močno vplivala globalizacija.  

2. fotografija na strani 6: Z zemljevida razberemo nove podatke. Na njem najdemo nekatere kraje, o 

katerih govori avtorica, torej je povezan s celotnim besedilom. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, 

skozi katere kraje je morala avtorica potovati in kje ti kraji ležijo. 

3. fotografija na strani 7: Fotografija je povezana z besedilom, saj prikazuje izdelke domače obrti 

(prte, pregrinjala), ki jih domačinke prodajajo. 

4. fotografija na strani 7: Fotografija je povezana z besedilom, saj prikazuje gospodinjo, ki pripravlja 

koruzne tortilje.  

5. fotografija na strani 8: Fotografija je povezana z besedilom, saj prikazuje deklico, ki v roki drži 

figurico. Te ročno izdelane figurice prodajajo že od malih nog in si tako služijo denar. 

 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

(V besedilo so po navadi vključene fotografije, da bi se bralec lažje predstavljal dogodke/osebe, o 

katerih je pisec pisal/da bi še dodatno pritegnile bralčevo pozornost. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.:  



DA Fotografije so ustrezne, saj so povezane z dogodki, o katerih je novinarka pisala. Tako si bralec 

lažje predstavlja, kaj se ji je zgodilo, hkrati pa je besedilo zaradi fotografij bolj živo in pestro. 

  ALI 

NE Vse fotografije prikazujejo le dogajanje v mestu, nobena pa ne prikazuje narave ali življenja na 

vaseh. Bolje bi bilo, če bi s fotografijo pokazala vsakega izmed krajev, dogodkov, o katerih je 

pripovedovala.  

 

10. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Andreja Slavec Perše se je odločila za potovanje po deželi Chiapas, ker je želela spoznati potomce 

antičnih Majev, njihov način življenja in lepote ter zanimivosti njihovih krajev.  

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Da, ker se na potovanju srečamo s slikovito naravo in prijaznimi domačini./Da, ker je srečanje z 

domačini za sodobnega popotnika zaradi njihove pristnosti in drugačnosti nepozabno doživetje in ga 

napolni z veliko energije. 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA, prepričala me je, ker je pripovedovala o nepozabnih dogodkih (npr. vožnji po kanjonu)/saj bi tudi 

sam/-a rad/-a spoznal/-a prijazne domačine in njihov način življenja/saj bi se rad/-a srečal/-a s 

potomci antičnih Majev in spoznal/-a znamenitosti dežele. 

 

11. naloga:  

Spoštljivo sem se začela ozirati naokoli. S 

Od tod smo naslednje jutro z lokalnim avtobusom nadaljevali pot v San Cristobal. O 

Takoj smo se navdušeno pomešali med Indijance v pisanih nošah. S 

Člani družine se preživljajo z izdelovanjem namiznih prtov, pregrinjal in ročno izvezenih srajc. O 

Med potjo po Chiapasu sodobnega sopotnika spremljajo slikovita narava in prijazni domačini. S 

 

12. naloga: 

Po smislu, npr:  

Uvodni odstavek: Chiapas, dežela sedanjosti in preteklosti, potomci antičnih Majev 

Božična jelka: plovba s čolnom po kanjonu Sumidera, zelena pokrajina, visoki skalni previsi, krokodil, 

»božična jelka« 

50 000 v smrt: kanjon – simbol upora proti Špancem, raje v smrt kot v suženjstvo, 50 000 Indijancev s 

pečin v reko  

Pisan vrvež: San Cristobal, glavno mesto Chiapasa, živobarvne fasade, ljudje v pisanih nošah, otroci 

prodajajo figurice 

Škatlica, ki ukrade dušo: vas San Juan Chamula, umirjeno in počasno dogajanje, fotografiranje 

prepovedano, (domačini) verjamejo – škatlica ukrade njihovo dušo 

Pernata poročna obleka: vasica Zincatan, bogatejša in bolj umirjena, mesto netopirjev, poročne 

obleke z vtkanim ptičjim perjem, obisk pri družini, izdelki domače obrti, koruzne tortilje 

Čas se je ustavil: slikovita narava, prijazni domačini, v očeh konkvistadorjev »divjaki«, zaradi pristne 

drugačnosti nepozabno doživetje, napolnijo z energijo 

 



13. naloga (ustno): 

Po smislu. 

 

14. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Potopis se mi je zdel zelo zanimiv in razumljiv. Avtorica mi je predstavila deželo, o kateri sem vedel/-a 

zelo malo. Pri izgovoru zemljepisnih imen pa sem si lahko pomagal/-a z zapisom izgovora, ki je bil 

napisan na koncu besedila. Potopis je bil napisan tako doživeto, da sem si ob branju predstavljal/-a, 

kako sam/-a potujem po teh krajih in skupaj z avtorico spoznavam njihove znamenitosti in 

posebnosti.  

 

TVORJENKE IN NETVORJENKE 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Popotovanje je to, da popotujemo. 

Lesen je tak, ki je iz lesa. 

Ptičje je tako, ki je od ptiča/ptice. 

Obrežje je del kopnega, ki je ob bregu. 

b-naloga: 

 DA NE 

Pojasnilo:  

Besedi iz vsake dvojice spadata v isto besedno družino, ker imata skupen koren (pot, les, ptič, breg). 

 Prvotne/netvorjene besede: pot, les, ptič, breg 

Drugotne/tvorjene besede: potovanje, lesen, ptičje, obrežje 

 

2. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Besede najslikovitejša, mehiška, zvezna so drugotne/tvorjene besede, saj so nastale iz drugih besed, 

in sicer najslikovitejša iz besede slika, mehiška iz besede Mehika in zvezna iz besede zveza.  

 

3. naloga:  

taki, ki so iz nove dobe: novodobni/novodoben 

tak, ki je iz časa pred Kolumbom: predkolumbijskem/predkolumbijski 

tisti, ki osvajajo: osvajalci/osvajalcev 

tisto, kar je vredno: vrednote 

to, kar spada v dobo: obdobju/obdobje 

to, kar je okoli srca: osrčja/osrčje 

4. naloga:  

7   potovanje   (to, da potujemo)  8   živobarven  (tak, ki je žive barve) 

3   izdelovanje  (to, da izdelujemo)   5   izvesti  (dokončati vezenje) 

1   domačin  (tisti, ki je nekje doma)  6   fotoaparat  (tisto, s čimer fotografiramo) 

2   drevešček   (majhno drevo)   4   Španec  (prebivalec Španije) 

 

5. naloga:  



petje   to, da pojemo/poješ/poje   zaščitnik  tisti, ki zaščiti 

paznik   tisti, ki pazi     divjaki   tisti, ki so divji/divjajo 

vasica   majhna vas     tržnica   tisto/tam, kjer se trži 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

 žepar, žepnina, žepen   žep   •    utripanje, utripalka, utripalen  utrip 

•  potovanje, potnik, potka   pot  •    izvirček, pravir, povirje   vir 

•  voznik, vozniški, vozoven   voz  •    obrtniški, obrten, obrtnik   obrt 

• uporniški, upornost, upornik  upor 

b-naloga: 

DA NE, saj imajo isti koren. 

 

7. naloga:  

Netvorjene besede Tvorjene besede Beseda, iz katere je tvorjenka nastala 

svet osvajalci osvajati 

čoln nadaljevanje nadaljevati  

krokodil figurica figura 

simbol Indijanci Indija (Kolumb je mislil, da je prišel v Indijo, 

zato je domačine poimenoval po njej.) 

 

8. naloga:  

a-naloga: 

 

 

 

 

 

 

b-naloga: 

• Dejanje.   • Vršilca dejanja.  • Prostor, kjer opravljamo dejanje. 

• Čas dejanja.   • Lastnost.   • Predmet oz. sredstvo, s katerim opravljamo dejanje. 

c-naloga: 

Tvorjenke so pridevniki/glagoli/prislovi/samostalniki. 

č-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Poimenovanje za žensko osebo:    Poved: 

 risarka    Moja sošolko so razglasili za najbolj nadarjeno risarko na šoli. 

 plezalka  Od izkušene plezalke je pred vzponom dobil nekaj koristnih nasvetov.  

 bralka   Najuspešnejši bralki v preteklem letu so podelili lepo nagrado. 

 študentka  Študentke, v zadnji vrsti predavalnice ni nihče opazil. 

 

9. naloga:  

a-naloga: 

tisto, s čimer šivamo šivanka tisto, kjer šivamo šivalnica 

tisti, ki potuje potnik tisti, ki kuha kuhar 

tisti, ki riše risar tisti, ki bere bralec 

tisti, ki zida zidar tisti, ki igra rokomet rokometaš 

tisti, ki se potaplja potapljač tisti, ki študira študent 

tisti, ki pleza plezalec tisti, ki lenari lenuh 



tisto, s čimer merimo meter/merilo/merilnik/ 

merilec 

tisto, kjer merimo  merilnica 

tisto, s čimer sušimo sušilec/sušilnik tisto, kjer sušimo  sušilnica 

tisto, s čimer mešamo mešalec/mešalo/mešalnik tisto, kjer mešamo mešalnica 

tisto, s čimer kurimo kurivo/kurjava tisto, kjer kurimo kurilnica 

tisto, s čimer čistimo čistilo tisto, kjer čistimo čistilnica 

b-naloga: 

Tvorjenki iz iste vrstice spadata v isto besedno družino.      DA NE 

Vse tvorjenke so samostalniki.         DA NE 

Tvorjenke iz prvega stolpca poimenujejo vršilca dejanja.     DA NE 

Tvorjenke iz prvega stolpca poimenujejo predmet oz. sredstvo, s katerim opravljamo DA NE 

dejanje.           

Tvorjenke iz drugega stolpca poimenujejo prostor, kjer opravljamo dejanje.   DA NE 

Tvorjenke iz drugega stolpca poimenujejo dejanje.      DA NE 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

S čistilom so pred našim prihodom očistili prostore na ladji. 

Ker se mi je strgala naramnica obleke, ki sem jo hotela vzeti na potovanje, sem jo s šivanko hitro 

zašila. 

S seboj na potovanje bom vzela dovolj oblačil, saj bo vreme zelo slabo in na poti ne bom iskala 

sušilnice. 

Ker sem imela oblačila zelo umazana, sem si močno želela, da bi v mestu, kamor smo pripotovali, 

imeli čistilnico. 

 

10. naloga:  

a-naloga: 

govorjenje  to, da govorimo   delitev   to, da se deli/delimo   

gorenje  to, da gori    obdaritev to, da obdarimo 

tkanje   to, da tkemo   druženje  to, da se družimo 

ženitev   to, da se ženimo   poslavljanje to, da se poslavljamo 

b-naloga: 

• Dejanje.   • Vršilca dejanja.  • Prostor, kjer opravljamo dejanje. 

• Čas dejanja.   • Lastnost.   • Predmet/sredstvo, s katerim opravljamo dejanje. 

 

11. naloga:  

a-naloga: 

tisti, ki je divji    divjak   tisti, ki je zavisten  zavistnež 

tisti, ki je dobrovoljen   dobrovoljnež  tisti, ki je ljubosumen ljubosumnež 

tisti, ki je zlonameren   zlonamernež      tisti, ki je vročekrven  vročekrvnež 

tisti, ki ni pošten   nepoštenjak  tisti, ki je koristoljuben koristoljubnež 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

A Ljubosumnež je jezno pogledal svoje dekle in jo odpeljal stran od sosedovega fanta. 

B Dobrovoljnež je še dolgo v noč razveseljeval ljudi in igral na svojo harmoniko. 

C Sosedov fant je postal pravi divjak. 



Č Navijači so na nogometni tekmi komaj pomirili vročekrvneža. 

 

12. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Srečanje s sošolko potopisko/Srečanje s pustolovsko sošolko 

b-naloga: 

Včeraj mi je znanka pripovedovala o srečanju s sošolcem iz osnovne šole. Izvedela je, da je postal 

pravi popotnik. Letos je potoval skupaj s prijateljem, ki je odličen fotograf. Na poti sta srečala mnogo  

zanimivih ljudi: umetnostnega zgodovinarja, arheologinjo, profesorja geografije in študentko 

etnologije. Na potovanju je sopotnik zbolel za malarijo, zato se je po nasvetu zdravnice predčasno  

vrnil domov. Sošolec je pot nadaljeval sam, a sta se mu kmalu pridružila avtorica/piska potopisov in 

njen snemalec. Kmalu po prihodu domov ga je poklical urednik časopisa in ga prosil, naj napiše 

potopis. 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

(Na predavanje vabi) Klub Potepuh Celje. 

(Predavanje bo) v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 19. uri v Mestni knjižnici Celje. 

(Predaval bo popotnik) Matevž Novak. 

(Predaval bo) o (eni najbolj zelenih in gričevnatih dežel Italije) Toskani. 

b-naloga: 

Toskana je zacvetela v renesansi.   DA NE 

Griči v Toskani so porasli z jablanami.   DA NE  

(Griči v Toskani so porasli z nasadi oljk in vinske trte.) 

Hiše so zgrajene iz lesa.    DA NE 

(Hiše so zgrajene iz lesa.) 

Toskanska mesta so zavarovana z obzidji. DA NE 

c-naloga: 

Besedna zveza Tvorjenka 

tisti, ki se potepa potepuh 

to, da se predava predavanje 

tam/tisto, kjer so (urejene/shranjene) knjige knjižnica 

tisti, ki popotuje popotnik 

tisti, ki so iz Toskane Toskanci 

tisti, ki ima obrt obrtnik 

to, da je lepo lepota 

to, da je nasajeno/tisto/tam, kjer je nasajeno nasad 

 

14. naloga:  

a-naloga: 

tak, ki je iz peska  peščen   tak, ki je iz kamna  kamnit 

b-naloga: 

tak, ki je iz rži   ržen   tak, ki je s Koroške  koroški 

tak, ki je iz ajde  ajdov   tak, ki je iz Francije  francoski 



c-naloga: 

tak, ki je od očeta  očetov   tak, ki je od Francoza  Francozov 

tak, ki je od sestrične    sestričin  tak, ki je od Korošca  Koroščev 

 

č-naloga:      

ki ima črne lase  črnolas 

tak, ki ima rdeča lica rdečeličen  tak, ki je odkritega srca  odkritosrčen 

tak, ki je dobre volje dobrovoljen  tak, ki ima veliko dušo  velikodušen 

d-naloga: 

Tvorjenke so samostalniki/prislovi/glagoli/pridevniki/zaimki. 

 

15. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

S temi pridevniki želimo povedati, da ima neka oseba slabi lastnosti (uporen/-na, trmast/-a), je 

preveč razvajen (očkov/-a, mamin/-a in otročji/-a) ter da v določenih primerih/situacijah zna tudi 

popuščati (popustljiv/-a). 

b-naloga:     

otročji   tak, ki je kot otrok 

trmast  tak, ki trmari   popustljiv  tak, ki popušča 

očkov  tak, ki je od očka  mamin   tak, ki je od mame/mami 

 

16. naloga:  

delati sklep  sklepati   oditi v pokoj  upokojiti se 

imeti gnezdo  gnezditi  delati križ  križati (se) 

dati blagoslov  blagosloviti  dati pohvalo  pohvaliti 

delati načrte  načrtovati  sprejeti sklep  skleniti 

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Učitelj geografije je moral načrtovati svoj dopust že nekaj mesecev pred zaključkom šolskega leta. 

Jeseni se je namreč želel upokojiti. Odločil se je, da bo s svojim motorjem potoval po Sloveniji. A pred 

potovanjem bo moral svoj motor še blagosloviti. Učenci so ga želeli za njegov pogum pohvaliti.  

 

17. naloga: 

a-naloga (ustno): 

Po smislu, npr.:  

Prenočevali bosta verjetno v hotelu, saj sta pripravili potovalki in ne nahrbtnikov/saj potujeta z 

agencijo/saj se odpravljata na Kitajsko, kjer kampiranje ni tako pogosto. 

b-naloga: 

V juliju so se v društvu Popotnik dogovorili za potovanje na Kitajsko. Petra, ljubiteljica popotovanj, se 

je tega zelo razveselila. Veselo novico je sporočila Andreji, s katero sta pogosto skupaj popotovali.  

Takoj sta se odločili, da gresta na pot. Prijavili sta se v popotniški agenciji in v mislih že začeli 

pripravljati 

potovalki. S seboj ne bosta nesli veliko prtljage, saj se bodo popotniki iz Slovenije odpravili z avtobusi 

do tržaškega letališča Ronke, od tam pa bodo potovali s potniškim letalom. 

c-naloga: 



 -pot- 

č-naloga:  

Tvorjenka Besedna zveza 

potovanje to, da se potuje/potujemo 

popotovanj to, da se popotuje/popotujemo 

popotovali potovati po (več) krajih 

popotniški taki, ki je za popotnike 

potovalki to, s čimer se potuje/potujemo 

popotniki tisti, ki popotujejo 

potovali opravljati pot 

potniškim tak, ki je za potnike 

 

18. naloga: 

a-naloga: 

Za gostilniško mizo sta sedela dva popotnika. Prvi je trgovec, drugi pa pesnik. Ko sta čakala, da 

natakarica pred njiju postavi kavni skodelici, se je začel prvi hvaliti. Širokoustil se je, da je njegova 

trgovina prava zakladnica. Vsak dan kupcem proda veliko izdelkov in ima vedno več premoženja. 

Zato se lahko kadar koli odpravi v daljne kraje. Že naslednji teden bo odšel v Brazilijo. Drugi ni rekel 

nič, le potiho/po tihem si je mislil: »Ti se kar hvali. A kaj hitro se lahko zgodi, da obubožaš ali da na 

potovanju zaideš v nevarnost. Meni pa nihče ne more ničesar vzeti – ne lastnine ne domišljije.«  

b-naloga:  

 Popotnik   Kaj ceni? 

trgovec   bogastvo/denar/premoženje 

pesnik   skromnost, ustvarjalnost, domišljijo 

 Po smislu (ustno).  

c-naloga: 

Besedna zveza Tvorjenka Vrsta 

tisti, ki trguje trgovec samostalnik 

tista, ki nataka natakarica samostalnik 

taka, ki je za kavo kavna pridevnik 

majhna skodela skodelica samostalnik 

na široko se ustiti širokoustiti se glagol 

tisto, kjer se trguje trgovina samostalnik 

tak, ki je daleč daljni pridevnik 

tisto, kjer so Brazilci Brazilija samostalnik 

tako, da je tiho potiho prislov 

postati ubog obubožati glagol 

to, da ni varno nevarnost samostalnik 

to, da si domišlja domišljija samostalnik 

 



 

S KOLESOM NA POTEP 

Vezaj 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

 
 

2. naloga: 

a-naloga: 

Spoznal/-a sem Belo krajino.  

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Tisti, ki bi želeli prekolesariti omenjeno pot.  

 

3. naloga:  

a, b-naloga:  

Kraj Naravna/kulturna znamenitost 

Prelesje mlin in žaga, kovaški pripomočki 

Laze pri Predgradu cerkev sv. Vida 

Spodnja Bilpa izvir Bilpe, kraška jama Bilpa, Bilparska stena/Stena odmevov 

Lobič Kobilna jama 

 

4. naloga: 

1. fotografija prikazuje cerkev sv. Vida z zvonikom na preslico, ki so si jo kolesarji ogledali. 

2. fotografija prikazuje Kobilno jamo, ki pa se je niso ogledali, ampak so le kolesarili mimo. 

3. fotografija: prikazuje reko Kolpo, v kateri so se kolesarji okopali in osvežili. 

 

5. naloga: 

2   Prečkanje mostu v obliki čolna.  



4   Opazovanje zaraščanja vinogradov.  

1   Vožnja proti mejnemu prehodu Sodevci.  

5   Ogled različnih kovaških pripomočkov. 

6   Opazovanje Stene odmevov.  

3   Kopanje v reki Kolpi. 

 

6. naloga: 

Po smislu, npr.:  

DA NE 

Utemeljitev: 

Avtor v besedilu pripoveduje o svojem kolesarskem popotovanju/dogodkih s poti po Kostelskem/ 

o tem, kaj je doživel na popotovanju s kolesom. Pri tem predstavi tudi svoje mnenje in občutke. 

 

7. naloga: 

Po smislu. 

 

8. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Eskimi se pozdravljajo tako, da si v pozdrav podrgnejo nosove.  

V arabskem svetu se ob vstopu v mošejo sezujejo.  

V Turčiji pri nakupovanju poskušamo znižati ceno izdelka. 

c-naloga(ustno): 

Po smislu, npr.: 

Ob srečanju z znancem se rokujemo/se pozdravimo.  

Ob plačevanju izbranega blaga odštejemo zapisano/zahtevano vsoto denarja. 

č-naloga(ustno): 

Po smislu, npr.:  

Na potovanju po določenih deželah bi upošteval/-a tamkajšnje navade, saj bi tako lažje potoval/-a, 

imel/-a manj problemov in tudi z domačini bi se lažje sporazumeval/-a. 

 

9. naloga: / 

 

10. naloga:  

a-naloga: 

Ob slovensko-italijanski/slovensko-hrvaški/slovensko-avstrijski/slovensko-madžarski meji. 

b-naloga: 

Iz dveh besed, in sicer iz besede slovensko in besede hrvaška.  

c-naloga: 

A Slovenska, TODA ne hrvaška (meja).   Č OD slovenske DO hrvaške (meje). 

B Slovenska IN hrvaška (meja).   D Slovenska ALI hrvaška (meja). 

C Slovenska meja NA Hrvaškem. 

č-naloga: 

Po smislu, npr:  



(C-vitamin so si kolesarji privoščili kar med potjo,) ker so bili že izčrpani in žejni in bi težko nadaljevali 

pot/ker so si želeli nabrati novih moči za nadaljnjo pot. 

d-naloga: 

A 12-urno.  B 10-urno.  C 11-urno. 

 

11. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Besedi sta tvorjenki/netvorjenki, saj je C-vitamin sestavljeni iz črke in besede, 10-urno pa iz številke 

in besede. 

b-naloga: 

 z velikimi črkami/z malimi črkami/s števko 

 A Z vezajem (deset-urna). 

B Narazen (deset urna). 

C Skupaj, brez vezaja (deseturna). 

c-naloga: 

s števko/z veliko črko/z malo črko. 

 

12. naloga:  

Vitamin B.    Vitamin-B.    Bvitamin. 

Zaradi 25-odstotnega popusta.  Zaradi 25 odstotnega popusta. Zaradi 25odstotnega popusta. 

Na sever-vzhod.   Na sever in vzhod.   Na severovzhod. 

Rdeče-belo-zeleno.   Rdečebelozeleno.  Rdeče belo zeleno. 

A-skupina.    A skupina.    Askupina. 

Petnajst-letnega fanta.   15-letnega fanta.   Petnajst letnega fanta. 

Na črnobele.    Na črno-bele.    Na črno bele 

 

13. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

 Potovanje na Češko: 

slovensko-avstrijsko, avstrijsko-češko ALI slovensko-madžarsko, madžarsko-avstrijsko, 

avstrijsko-češko (mejo) 

 Potovanje v Grčijo:  

slovensko-hrvaško, hrvaško-srbsko, srbsko-makedonsko, makedonsko-grško ALI po morju: 

slovensko-italijansko, italijansko-albansko, albansko-grško ALI slovensko-italijansko, italijansko-

albansko, albansko-grško (mejo) 

 Potovanje v Španijo: 

slovensko-italijansko, italijansko-francosko, francosko-špansko (mejo) 

 Potovanje v Nemčijo: 

slovensko-avstrijsko, avstrijsko-nemško ALI slovensko-italijansko, italijansko-avstrijsko, 

avstrijsko-nemško (mejo) 

b-naloga: 

Francija: slovensko-francoski in francosko-slovenski (slovar) 

Slovaška: slovensko-slovaški in slovaško-slovenski (slovar) 

Argentina: slovensko-španski in špansko-slovenski (slovar) 



Brazilija: slovensko-portugalski in portugalsko-slovenski (slovar) 

 

c-naloga: 

deseturna vožnja ali 10-urna vožnja 

šeststopetdesetkilometrska pot ali 650-kilometrska pot 

dvestosedemdesetkilometrska pot ali 270-kilometrska pot 

tristominutna vožnja ali 300-minutna vožnja 

 

13. oz. 14. naloga: 

Naša popotniška lekarna med drugim vsebuje: 

• 4 centimetrski /4-centimetrski povoj, 

• 8-centimetrski povoj/8 centimetrski povoj, 

• kapsule B complex/B-complex, 

• zaščito pred UV-žarki/UV žarki. 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 

 

VAJA DELA MOJSTRA 

 

1. naloga: 

tresenje, zidovje, mesto, razdejanje 

 

2. naloga:  

Razlikujeta se po spolu/sklonu/številu, saj je sam. meščani moškega spola in je v množini, sam. 

kanalizacija pa ženskega spola in v ednini.  

 

3. naloga: 

Oglasil se je cerkveni zvon, ura v zvoniku se je ustavila. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Ključe domov so – ker tatov menda ni bilo – pustili kar pod predpražnikom, edini policist v mestu pa 
je imel povsem miren dan. 

b-naloga: 

Samostalnik Vprašalnica Sklon sam. 

predpražnikom Pod čim?/Pod kom ali čim? orodnik/or./O 

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

mestu V čem?/V kom ali čem? mestnik/mes./M 

dan Kaj/Koga ali kaj? tožilnik/tož./T 

 

5. naloga: 

smradu  prahu 

 

6. naloga: 

Množinski samostalnik: tleh    Vprašalnica: Na čem?/Na kom ali čem? 



 

 

7. naloga: 

Po smislu, npr.: 

NOTRANJOST (ednina) 

I Notranjost hiše je obiskovalce močno presenetila.  

R Za naziv najlepše notranjosti se je lani potegovalo 23 hiš v naselju.  

D Rumena barva je dala notranjosti hiše toplino in veselje. 

T Mnoge voznike zanima, kako naj očistijo notranjost avtomobila. 

M Čeprav so mu odsvetovali, je Jure v notranjosti rudnika snel čelado. 

O Prebral sem, da bo mejni prehod Jelšane prek avtoceste povezan z notranjostjo Slovenije do leta 

2028.  

 

MESTO (dvojina) 

I Mesti, ki smo si ju ogledali, ležita ob reki. 

R Novakovi se še niso odločili, katero od obeh mest bodo obiskali za praznike. 

D Proti mestoma se je v istem času vila nepregledna množica ljudi.  

T Ljubljano in Bled so turisti proglasili za mesti zaljubljencev.  

M V obeh mestih se je v zadnjih letih onesnaženost zraka močno povečala.  

O Nad mestoma so ves dan brnela vojaška letala. 

 

ZVON (množina) 

I V zvoniku cerkve zvonijo štirje zvonovi.  

R Hoja po poti treh zvonov, ki je dolga okoli 9 km, traja približno 2 uri.  

D Zvonovom so meščani dali tudi imena.  

T Zvonove so uporabljali tudi že primitivni narodi. 

M Po bronastih zvonovih je bilo nekoč veliko povpraševanje.  

O Sosedov maček se je skril za zvonovi. 

 

8. naloga: 

Predstavljaj si, da zvečer mirno zaspiš v svoji postelji. Kmalu po enajsti uri pa se prebudiš na tleh 

domače spalnice. Vse naokoli ljudje vpijejo, sliši se neznosno bobnenje iz globin zemlje. 

a-naloga: 

V 1. odstavku je pet glagolov.     DA  NE 

En glagol je v sedanjiku, ostali pa so v pretekliku.  DA  NE 

(Vsi glagoli so v sedanjiku.) 

Vsi glagoli so v 3. osebi.     DA  NE   

(3 glagoli so v 2. osebi, 2 glagola pa v 3. osebi./Predstavljaj si, zaspiš, prebudiš so glagoli v 2. osebi, 

vpijejo, sliši se pa sta glagola v 3. osebi.) 

Eden od glagolov je v velelnem naklonu.   DA  NE 

 

9. naloga: 

(Večina glagolov je v pretekliku,) saj besedilo govori o dogodku, ki se je že zgodil./saj besedilo govori 

o ljubljanskem potresu, ki se je že zgodil (leta 1895)/ki se je zgodil že pred več kot 120 leti.  

 



10. naloga: 

a) željo: Meščani bi tisti dan želeli preživeti/preživeli v Tivoliju.  

b) ukaz: Ne vstopajte v razmajane hiše. 

 

11. naloga: 

Glagoli v neosebni glagolski obliki: pokati, plesati, vstopiti, videti 

a-naloga: 

(Izpisani glagoli so) nedoločniki.  

b-naloga (ustno): 

Namenilnik. 

c-naloga: 

Nedoločnik se konča na -ti, -či in stoji ob (naklonskih in faznih) glagolih, npr. želeti, hoteti, morati, 

moči, namenilnik pa stoji ob glagolih premikanja, npr. iti, steči, odhiteti in se konča na -t oz. -č. 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

Glagoli so samo dovršni/nedovršni/dovršni in nedovršni. 

b-naloga: 

Na svež zrak so se radi podajali zaradi smradu z ulic, na katere se je stekala kanalizacija, in gostega 
prahu, ki se je dvignil za konjskimi vpregami. 
 

13. naloga: 

a-naloga: 

Razrušeni dimniki so se kakor toča usuli na ceste in ulice.  

Nenadoma pa je mesto pretresel 22 sekund trajajoči potresni sunek. 

Od vsepovsod se je zaslišal obupen jok.  

Oglasili so se cerkveni zvonovi, ure v zvonikih so se ustavile.  

Ob pogledu na porušeno mesto, se je meščanov loteval obup.  

Na svež zrak so se radi podali zaradi smradu z ulic. 

b-naloga: 

Lastnostni (Kakšen?/Kakšno?) razrušen, obupen, porušeno, svež  

Vrstni (Kateri?) potresni, cerkveni, trajajoči 

Svojilni / 

c-naloga: 

V besedilu je bilo šest pridevnikov.      DA NE 

Izpisal/-a sem največ vrstnih pridevnikov.    DA NE 

Po lastnostnih pridevnikih sem se vprašal/-a z vprašalnico kateri. DA NE 

V besedilu ni bilo svojilnih pridevnikov.     DA NE 

Največ lastnostnih pridevnikov je ženskega spola.   DA NE  

 

14. naloga: 

Pridevnik v presežniku: najhujši 

Ostali stopnji pridevnika: hud, hujši  

 

15. naloga: 

Potres se je zgodil tisočosemstopetindevetdesetega leta/leta tisoč osemsto petindevetdeset.  



 

 

16. naloga: 

a, b-naloga: 

6   Predstavljaj si, da zvečer mirno zaspiš v svoji postelji. 

3   Ljubljano in njeno okolico je takrat prizadel najhujši potres. 

5   Na svež zrak so se radi podali zaradi smradu z ulic, na katere se je stekla kanalizacija. 

1,  5   Še tiste stavbe, ki so se na zunaj zdele cele, so v notranjosti kazale pravo razdejanje. 

 

17. naloga: 

Kdo vpije vse naokoli? Ljudje. 

Kdaj se je zgodil najhujši potres? 14. aprila 1895. leta. 

Zakaj so ključe domov pustili kar pod predpražnikom? Ker tatov menda ni bilo. 

Kako so se razrušeni dimniki usuli na ceste in ulice? Kakor toča. 

Od kod se je zaslišal obupen jok? Od vsepovsod. 

 

18. naloga: 

Nekega dne sem s svojo materjo odšla na razstavo. Pred vhodnimi vrati je bila zbrana že velika 

množica ljudi. Pred menoj/mano je stala družina s štirimi otroki. Nenadoma je najmlajši stekel stran 

od očeta in mame. Oče je jezno zakričal nanj. Deček se je vrnil in počakal v vrsti. Razstavo, ki so jo 

prvič gostili pred dvema letoma, si je ogledalo že veliko obiskovalcev. Prebrala sem, da je med 

razstavljenimi fotografijami uvrščena tudi najboljša z nagradnega fotografskega natečaja. Stala sem 

za starejšimi gospemi, ki so bile navdušene nad fotografijami. Z velikim veseljem sem jim sledila, ko 

so odšle ocenjevat še ostale razstavne predmete.  

 

19. naloga: 

Soseda je povedala, da njena hčera ni naredila vozniškega izpita.  hči 

(Samostalnik hči je v imenovalniku, zato je pravilna oblika sam. hči.) 

Jure je v preizkusu naredil dve manjše napake.   manjši napaki 

(Pridevnik in samostalnik morata biti v dvojini.) 

Pri temu drevesu je bilo še včeraj polno smeti.   tem  

(Kazalni zaimek mora biti v mestniku in ne v dajalniku.) 

Svoj izdelek je postavil k večjemu zaboju.    

Mama ni mogla odpreti omaro.    omare 

(Zaradi zanikanega povedka mora biti samostalnik v rodilniku in ne v tožilniku.) 

Nikoli še nisem srečal Markota Božič in Niko Slakovo.  Marka Božiča  Slak. 

(Pri moških se sklanjata ime in priimek, pri ženskah pa samo ime.) 

S peteršiljem je babica izboljšala juho.    

Že jutri ti bom prinesel mojo seminarsko nalogo.  svojo 

(Uporabljen mora biti povratni svojilni zaimek, ker ta izraža lastnino osebka.) 

Pri vodji so se zbrali vsi, ki so bili zadolženi za določene naloge.    

 

20. naloga: 

Na podstrešje pojdi iskat babičino skrinjo. 

Vsako jutro hočem pospraviti nered na mizi, a nikoli nimam časa. 

Svojim sošolcem sem začel pripovedovati o življenju in delu Simona Gregorčiča. 



Jure je prihitel rešit mlado mucko iz kanala. 

Gorenjčevi so morali še prepleskati kuhinjo in predsobo. 

Pika se pogosto hodi sprehajat v bližnji park. 

Športniki so želeli preživeti prosti dan s svojo družino. 

Dedek je šel na dvorišče oprat avto. 

 

21. naloga: 

a-naloga: 

V Ljubljani je potekalo 37. srečanje najboljših učencev s tekmovanja o znanju iz Vesele šole. Zlata  

          Katero? 

veselošolska priznanja so podelili 593 tekmovalcem, med katerimi je kar 166 prejelo maksimalno  

         Koliko? 

število točk. Na veselošolskih tekmovanjih je sodelovalo 21.756 tekmovalcev. Iz naše šolo je en 

učenec 9. razreda dosegel 46. mesto. 

b-naloga: 

(Zlata veselošolska priznanja je dobilo) petsto triindevetdeset (učencev.)  

(Devetošolec je dosegel) šestinštirideseto (mesto.) 

(Na tekmovanju Vesele šole je tekmovalo) enaidvajset tisoč sedemsto šestinpetdeset (učencev.)  

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ne, v besedilu je več glavnih kot vrstilnih števnikov, in sicer so 4 glavni števniki (593, 166, 21.756, en) 

in 3 vrstilni (37., 9., 46.). 

 



 

2. UČNI SKLOP: ŠPORT ALI UMETNOST 

UVODNA MOTIVACIJA  

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Sam/-a bi se uvrstil/-a v umetniško skupino. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Ne, saj je nekdo lahko na primer zvest navijač domačega nogometnega kluba, hodi na tekme, pa 

vendar se ne ukvarja z nogometom niti s katerim koli drugim športom.  

 

DOBITNICA OLIMPIJSKE MEDALJE 

Opis osebe 

 

1. naloga:  

a-naloga: 

Na primer:  

Družini. – Družabnemu življenju. – Študiju. – Javnemu delovanju (človekoljubnim dejavnostim, 

političnemu udejstvovanju …). 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Odločil/-a bi se za študij, saj se s športom lahko ukvarjam le en del življenja, nato pa potrebujem 

izobrazbo in poklic, s katerim se bom preživljal/-a.  

 

2. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr..  

Zjutraj vstane ob 6. uri, poje zajtrk in odide na trening, kjer trenira dve uri. Takoj po treningu gre na 

univerzo, kjer prisostvuje različnim predavanjem, ki se končajo okoli 14. ure, včasih še kasneje. Nato 

gre na kosilo, po njem pa sledi počitek. Nato zopet odide na bazen, kjer ima trening 2 uri, po njem pa 

sledi še vadba v fitnes centru. Okoli 21. ure pride domov, povečerja, pogleda kakšen film ali naredi 

kakšno nalogo pri določenem predmetu, nato pa gre okoli 22.30 spat. 

b-naloga: / 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Sara je morala odpotovati v ZDA, da bi lahko usklajevala plavanje in študij./Morala se je odločiti, ali 

bo samo plavala ali bo uspešna plavalka in tudi študentka. 

 

3. naloga:  

Prvi odstavek: O Sarini zunanjosti/o Sarini starosti, višini, teži, polti, laseh, očeh  

Drugi odstavek: O Sarinih oblačilih in obutvi./O tem, kaj Sara rada oblači in kaj obuje. 

Tretji odstavek: O Sarini prehrani/hrani./O Sarinem prehranjevanju./O tem, kako se Sara 

prehranjuje./O tem, kaj rada je in pije oz. česa ne mara jesti in piti. 

Četrti odstavek: O Sarinem preživljanju prostega časa./O tem, kako Sara preživlja svoj prosti čas. 



 

 

4. naloga:  

A Kje se je rodila.     E Kaj o njej meni njen dolgoletni trener. 

B Koliko je stara.     F Na katerih prvenstvih je nastopala. 

C Kje živi in s čim se ukvarja.    G Kaj o njenem študiju menijo njeni domači. 

Č Kje vse se je šolala in kdaj.    H Kaj dela v prostem času. 

D Kakšne barve oči in kakšne lase ima.  J Česa ne mara početi. 

 

5. naloga:  

Sara bo še dolgo študirala v Ameriki.  Sara zaključuje študij v Ameriki.  

Sara lase najpogosteje nosi spete v čop.  Sara lase najpogosteje nosi spuščene. 

Ob obisku mesta nosi čevlje z visokimi petami. Ob posebnih priložnostih nosi čevlje z visokimi 

petami. 

ALI  

Ob obisku mesta nosi čevlje z visokimi petami.  Ob obisku mesta nosi športne copate.  

V Ameriki najraje jé losos z zelenjavo, pečeno na žaru, in brokolijem. 

Ne glede na to, kje je/Kjerkoli je, najraje jé losos z zelenjavo, pečeno na žaru, in brokolijem. 

Prijatelje v Ameriki za večerjo preseneti z marmeladnimi palačinkami. 

Prijatelje v Ameriki za večerjo preseneti s palačinkami z nutelo. 

Do univerze se vozi z vlakom. Do univerze gre peš/pešači. 

 

6. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Žličniki so jed, oblikovani z odvzemanjem navadno močnate mase z žlico. 

Regeneracija pomeni obnavljanje, poživitev. 

Romantična je vrsta komedije, ki vzbuja čustva, domišljijo, hrepenenja. 

Komedija je film z veselo šaljivo vsebino.  

Univerza je najvišja vzgojno-izobraževalna in učno-znanstvena ustanova. 

b-naloga: 

6   izotonične pijače  (pijače, ki vsebujejo veliko količino soli in ostalih mineralov) 

4   gazirane pijače  (brezalkoholna pijača, ki vsebuje raztopljen ogljikov dioksid v obliki ogljikove 

kisline) 

2   proteinski napitek (napitek, ki vsebuje beljakovine, s katerimi se ohranja mišična masa) 

 

7. naloga:  

Na primer: 

Kraj bivanja: Berkeley v Kaliforniji 

Zunanjost: visoka 174 cm, težka 60 kilogramov, svetle polti, rjave oči, širši obraz, dolge, rjave ravne 

lase, spuščeni, ob posebnih priložnostih skodrani, na treningih in tekmah pokriti s plavalno 

kapo 

Dejavnosti: študij nevropsihologije, plavanje (dvakrat na dan) 

Oblačenje in obutev: oblačila izbira sama, upošteva mamine nasvete, kratke hlače, majice brez 

rokavov (poleti), šal, rokavice, bunda s kapuco (pozimi), športne trenirke (prosti 



čas), kavbojke (odhod v mesto), športni copati, čevlje z visoko peto (posebne 

priložnosti) 

Prehrana: raznolika hrana, redni obroki, pecivo iz buč, pecivo iz banan s koščki čokolade (v Ameriki), 

goveja juha z žličniki, buhteljni (doma), losos s pečeno zelenjavo in brokolijem (kjerkoli), 

ne mara hitre hrane  

Prosti čas: sprehod s prijateljicami po San Franciscu, pripravljanje večerij za prijatelje (v Ameriki), 

preživljanje prostega časa s prijatelji (v Ljubljani), kopanje v jezeru, kolesarjenje, poslušanje glasbe, 

gledanje romantičnih komedij (na Bledu)  

 

8. naloga: 

DA  NE 

Odstavki 

A so razvrščeni po časovnem zaporedju, od prvega do zadnjega dogodka v Sarinem življenju. 

B med seboj niso tesno povezani, saj vsak govori o drugi Sarini značilnosti. 

C so razvrščeni tako, da je v enem podana trditev o Sari, v drugem pa dokazi zanjo. 

 

9. naloga:  

Izpustila bi 1. odstavek/2. odstavek/3. odstavek, saj bi gledalec videl Sarino zunanjost (npr. njeno 

polt, oči, barvo, dolžino las, kako je oblečena). 

 

10. naloga:  

a-naloga: 

A To so samostalniki.   Č To so prislovi. 

B To so glagoli.    D To so zaimki. 

C To so pridevniki. 

b-naloga: 

Glagoli so v pretekliku/sedanjiku/prihodnjiku, saj so v besedilu opisane Sarine značilnosti, ki veljajo 

ne glede na čas. 

 

11. naloga (ustno):  

Po smislu, npr.:  

Besedilo o Sari Isakovid je objektivno, saj so predstavljene Sarine značilnosti, ki jih lahko preverimo 

(npr. njeno zunanjost vidimo na fotografijah), prav tako pa avtorica ni v besedilo vključila svojega 

mnenja o Sari.  

 

12. naloga:  

A Opis delovnega dne Sare Isakovid.   B Opis Sare Isakovid. 

 

13. naloga: 

Po smislu. 

 

14. naloga (ustno):  

Po smislu, npr.:  

Presenetil me je podatek o tem, kako dobre pogoje ima za bivanje in trening, saj ima bazen in 

univerzo tako blizu, da gre do njiju kar peš. 

 



 

 

15. naloga: 

a, b, c-naloga: 

Po smislu. 

 

16. naloga:  

a-naloga: 

1. fotografija: Goran Dragid 

2. fotografija: Žan Košir 

3. fotografija: Tina Maze 

4. fotografija: Anže Kopitar 

5. fotografija: Maja Vtič 

6. fotografija: Jan Oblak 

b-naloga (ustno): 

Po smislu.  

 

17. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Opisal/-a bi Gorana Dragida. 

Ker je zelo dober košarkar. 

Ker je na igrišču pravi vodja ekipe. 

Ker je vedno pripravljen zaigrati za slovensko reprezentanco. 

Ker je zgovoren, se rad šali. 

 

KAKŠNA OSEBA SE SKRIVA ZA USPEŠNO ŠPORTNICO? 

Oznaka osebe 

 

1. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Ali ima veliko prijateljev? Kakšne cilje ima v življenju?  Kaj o osebi menijo drugi? 

b-naloga: 

Po smislu, npr:  

Ne morem opisati nobene značajske lastnosti Maje Vtič, ker je ne poznam/ker o njej nisem še ničesar 

prebral/-a.  ALI  

Jan Oblak je precej nezgovoren in ne govori rad z novinarji. Večkrat nima prave ideje, kaj naj jim 

pove. Če ni nujno potrebno, se pogovorom in kameram raje izogne. Čeprav Jan služi milijone, je ostal 

preprost fant iz Škofje Loke. Svojih prijateljev ni pozabil, saj jim pogosto pošlje letalsko karto in 

vstopnico za tekmo. Predvsem pa je hvaležen staršem, da so mu vse to omogočili.  

 

2. naloga:  

a-naloga: 



Besedilo govori o tistih lastnostih Sare Isakovid, ki jih lahko vidimo oz. opazujemo z očmi/ 

prepoznamo po njenem vedenju in odnosu do drugih ljudi. Predstavljene so torej njene 

zunanje/značajske lastnosti. 

 

b-naloga: 

X  Sarin dolgoletni trener    X  Sarini prijatelji 

predsednik Plavalne zveze Slovenije   občani Bleda 

X  Sarina družina     trener slovenske reprezentance 

Sarini profesorji     X  Sara Isakovid 

c-naloga: 

A Je nekoliko zadržana oseba, a kljub temu vedno privoli v intervju. 

B Vedno se je pripravljena pogovarjati z novinarji in je tudi med intervjuji dobre volje. 

C Je zelo zadržana oseba, ki se nikoli ni pripravljena pogovarjati z novinarji. 

Č Vedno je na voljo novinarjem za krajša vprašanja, v intervjuje pa privoli zelo redko. 

č-naloga: 

kadar koli dostopna, z veseljem sodeluje, pogovori niso dolgočasni, ni mučne tišine, zelo zgovorna, 

vihrave misli pretopi v besede 

d-naloga: 

Sarine vesele plati ne moremo prepoznati tik pred skokom v vodo./na startnem kamnu./na startu, ko 

se koncentrira na plavanje in je popolnoma resna. 

e-naloga:  

Pomembne se jim zdijo poštenost, natančnost, humornost, pozornost, razigranost, pozitivnost, 

pravičnost, očarljivost. 

f-naloga: 

Po smislu, npr:  

Malo ljudi je tako srečnih in veselih, kot je Sara./Malo ljudi ima take pozitivne lastnosti, kot jih ima 

Sara. 

 

3. naloga:  

6   samozavest   (prepričanost o svoji sposobnosti, znanju) 

1   intervju   (pogovor, v katerem nekdo odgovarja na vprašanja) 

3   vihrave    (ki so hitre, silovite) 

2   predavanje   (govorno podajanje vsebinsko zaokrožene strokovne snovi) 

 

4. naloga: 

Pridevnik Sopomenka 

poslušna ubogljiva 

zgovorna gostobesedna 

samozavestna odločna/resolutna 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

Je izjemno motivirana, pridna in zagnana plavalka.  

Tako kot njena družina tudi prijatelji menijo, da je zelo prijetna in ljubeča oseba, ki se rada smeji. 

b-naloga: 



Glagoli so v sedanjiku, saj besedilo govori o Sarinih značajskih lastnostih, ki se ne spreminjajo./ki so 

ves čas enake./ki so take ne glede na čas.  

c-naloga: 

motivirana, pridna, zagnana, prijetna, ljubeča 

 

č-naloga: 

Pisec je s pridevniki samo objektivno predstavil plavalko/izrazil tudi svojo sodbo, mnenje o njenih 

lastnostih. 

 

6. naloga:  

A Opis Sare Isakovid,  1 saj avtorica predstavi zunanjost športnice in njen način 

življenja. 

B Oznako Sare Isakovid,  2 saj avtorica v besedilu predstavi dejavnosti in opravila, ki se 

v življenju športnice ponavljajo. 

C Opis življenja Sare Isakovid,  3 saj avtorica v besedilu predstavi mnenja ljudi o njeni  

osebnosti oz. značajskih lastnostih, kot so jih spoznali iz 

njenih dosežkov in ravnanja. 

 

7. naloga: / 

 

8. naloga (ustno):  

Po smislu, npr.: 

Označimo lahko osebe, ki jih dobro poznamo, s katerimi preživimo veliko časa, vemo veliko o njih, 

npr. očeta, mamo, brata, sestro, prijatelje, sošolce, sorodnike. 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Pojasnilo: Nika je omenila tudi Polonino negativno lastnost, in sicer da se včasih tudi prepira./da je 

prepirljiva./Nika je pisala večinoma o Poloninih pozitivnih lastnosti, a omenila je tudi njeno 

prepirljivost. 

b-naloga: 

Nika pri svoji prijateljici še posebej ceni, da je šaljiva/iskrena/dobrodelna/precej čustvena/ 

samostojna/da obdrži skrivnosti zase. 

c-naloga: 

Pogosto se smeji in je vedno dobre volje.  

Včasih denarno pomaga Unicefu ter zbira zamaške. 

Dobro poskrbi zase in vse stvari naredi sama.  

č-naloga: 

Človek s to lastnostjo se glasno in ostro ne strinja z izjavami in mnenji drugih.  prepirljivost 

Človek s to lastnostjo je prepričan o svojih sposobnostih, moči in znanju.  samozavest(nost) 

Človek s to lastnostjo ima pošten, odkrito naklonjen odnos do okolja.  iskrenost 

Človek s to lastnostjo je čustveno prizadet, žalosten ob nesreči, trpljenju koga drugega. 

sočutnost/sočustvovanje/sočutje 

d-naloga: 



Po smislu, npr.:  

Da, saj bi mi povedala kakšno šalo, kadar bi bil/-a slabe volje, z njo bi se lahko pogovarjal/-a o svojih 

skrivnostih, kadar bi se znašel/-la v težavah, bi mi pomagala z nasveti, prav tako bi mi iskreno  

povedala svoje mnenje, če bi jo vprašal/-a o čemer koli. 

 

10. naloga (ustno):  

Po smislu, npr. tri značajske lastnosti od:  

dober prijatelj: iskren, zabaven, zgovoren, odkritosrčen, razumevajoč, zanesljiv 

dobra učiteljica: poštena, prijazna, razumevajoča, naklonjena do učencev, pravična 

dober trener: strog, zna motivirati, strokoven, samozavesten, skromen, vzor ostalim 

dobri starši: znajo delati kompromise, znajo prisluhniti, pomagati, svetovati, priznati napake, 

osrečiti otroke 

 

11. naloga (ustno): 

Po smislu, npr.:  

Moje dobre lastnosti so: poslušnost, natančnost, resnicoljubnost, prijaznost, pravičnost, 

redoljubnost, vztrajnost, optimizem  

Moje slabe lastnosti so: preobčutljivost, nesamozavestnost, vzkipljivost, trmoglavost 

 

12. naloga:  

a-naloga (ustno): 

Po smislu, npr. trije razlogi od: 

Ker je bil najstarejši še živeči olimpijec. 

Ker je kot slovenski dobitnik medalj dočakal 100 let.  

Ker je bil povabljen na otvoritev olimpijskih iger v Atlanti. 

Ker ga Slovenci poznamo kot izjemnega športnika in človeka. 

b-naloga: 

Vprašanje  Odgovor sem našel/-la 

 v 1. besedilu. v 2. besedilu. v 3. besedilu. 

Kakšne postave je bil Leon Štukelj?   X 

Kakšen je bil do samega sebe?  X  

Kdaj in kje se je rodil? X   

Katero glasbo je rad poslušal?   X 

Na kateri tekmi je postal prvak v bradlji, drogu in konju? X   

Komu je bil Leon Štukelj vzor?  X  

Kaj je oblekel oz. nosil ob posebnih priložnostih?   X 

Koliko medalj je osvojil na olimpijskih igrah? X   

c-naloga: 

Vsa besedila govorijo o Leonu Štuklju. V tretjem besedilu ga pisec opisuje, saj predstavlja njegovo 

zunanjost. V drugem besedilu ga označi, saj pove svoje mnenje o značajskih lastnostih. V prvem 

besedilu pa pripoveduje o pomembnejših dogodkih iz Štukljevega življenja.  

č-naloga: 

Leon Štukelj je bil skromen in resen človek.      DA  NE  

Težko bi izpostavili le eno Štukljevo pozitivno značajsko lastnost.   DA  NE  

Leon Štukelj je bil strog tako do sebe kot drugih.     DA  NE  

Rad je pripovedoval, kako težko je doseči medaljo.    DA  NE  



Ljudje so ga imeli radi zaradi njegove skromnosti, vitalnosti, poguma.   DA  NE 

d-naloga: 

Bil je humoren/vztrajen/naiven/sočuten/skromen/radodaren/potrpežljiv/nepopustljiv/ 

sebičen/vesel/pohlepen človek. 

 

e-naloga:  

Po smislu, npr. tri dejavnosti od:  

Bral je knjige, športne časopise. 

Po televiziji je gledal velika športna tekmovanja. 

Poslušal je operno in klasično glasbo. 

Rad je plesal, vodil plesne vaje, smučal in drsal. 

Hodil je na sprehode. V stanovanju je vadil na krogih.  

f-naloga: 

Glagoli iz povedi iz 2. besedila: je zmagoval, so vtisnili  

Glagoli iz povedi iz 3. besedila: je bral, je prebiral, gledal  

 A V drugem besedilu so glagoli v sedanjiku, v tretjem pa v pretekliku. 

B V drugem besedilu so glagoli v pretekliku, v tretjem pa v sedanjiku. 

C V drugem besedilu so glagoli v prihodnjiku, v tretjem pa v pretekliku. 

Č V obeh besedilih so glagoli v sedanjiku. 

D V obeh besedilih so glagoli v pretekliku. 

E V obeh besedilih so glagoli v prihodnjiku. 

 Glagoli v 2. in 3. besedilu so v pretekliku, ker besedili govorita o osebi, ki je že umrla./ki danes ne 

živi več./Ker Štukelj danes ne živi več. 

 

13. naloga:  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

O Štukljevih značajskih lastnostih je moral vprašati tiste, ki so ga dobro poznali, živeli z njim ali pa 

prebrati marsikateri članek o njem. 

b-naloga: 

Po smislu. 

 

SARINI ŠPORTNI USPEHI  

Pomišljaj 

 

1. naloga:  

A V časopisu Delo.   Č V leksikonu. 

B V SSKJ-ju.   D V enciklopediji. 

C V reviji GEA. 

 

2. naloga:  

a-naloga: 

(Sara je začela dosegati uspehe) leta 2005(, ko je na sredozemskih igrah osvojila dve srebrni medalji). 

b-naloga: 

Sara je bila dijakinja Gimnazije Bežigrad v letih 2003–2007/od leta 2003 do 2007/4 leta. 



c-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Presenetil me je podatek, da se je resno začela ukvarjati s plavanjem, ko je bila stara 13 let, saj sem 

mislil/-a, da je začela trenirati veliko prej, glede na to, da je znala plavati že pri dveh letih in pol./ 

Presenetil me je podatek, da je kot otrok živela v Dubaju.  

3. naloga:  

a-naloga: 

 Iz dveh/2 stavkov. 

 Že leta 1997 – ko je bila stara devet let – se je s starši in z bratom dvojčkom preselila v Dubaj. 

b-naloga: 

 Ločilo je enodelno/dvodelno/večdelno.  

 Zapišemo ga s krajšo/z daljšo črtico kot vezaj.  

 Med predhodno besedo in ločilom ni presledka/je presledek, torej je ločilo stično/nestično.  

c-naloga: 

Zamenjamo ga lahko s/z piko/podpičjem/vejico/dvopičjem. 

 

4. naloga:  

a-naloga: 

A Z njim je ločil vrinjeni stavek od glavnega stavka. 

B Uporabil ga je namesto narekovaja na začetku dobesednega navedka. 

C Pomišljaj je postavil pred dodatno, natančnejše pojasnilo. 

Č Z njim je zaznamoval nedokončano misel. 

b-naloga: 

Pomišljaj v zadnji povedi je enodelno/dvodelno in stično/nestično ločilo. 

 

5. naloga:  

a-naloga: 

V letih od 2003 do 2007 je bila dijakinja mednarodnega oddelka Gimnazije Bežigrad. 

b-naloga: 

od  do 

c-naloga:  

Začetek 
povedi 

Pomišljaj 
je 
enodelen. 

je 
dvodelen. 

je 
stičen. 

je 
nestičen.  

ločuje vrinjeni 
stavek od 
glavnega.  

stoji pred 
dodatnim 
pojasnilom. 

nadomešča 
predloga od do. 

3. poved (Že 
leta  
1997 – ko je 
bila stara …) 

  
 

  
 

 
 

  

6. poved (V 
letih  
2003–2007 je 
bila  
dijakinja …) 

 
 

  
 

    
 

7. poved 
(Dosegla  
je več odličnih 
uspehov …) 

 

 
 

 

   
 

  
 

 



 

6. naloga (ustno): 

Leon Štukelj je živel od 1898 do 1999.  

V letih od 1924 do 1936 je v moški gimnastiki osvojil 6 olimpijskih medalj.  

V samem svetovnem vrhu v gimnastiki je vztrajal od 1922 do 1936.  

 

7. naloga: 

 V svetovnem gimnastičnem vrhu je Leon Štukelj vztrajal od 24. do 38. leta/od 24.–38. leta/ 

24.–38. leta/24. do 38. leta.  

 Leon Štukelj je študiral pravo na Dunaju, v Zagrebu in Ljubljani 1918-1924/1918 do 1924/ 

1918–1924/od 1918 do 1924. 

 

8. naloga:  

         A 1922 – 1930. 

Leon Štukelj je osvojil 11 odličij na svetovnih prvenstvih  B 1922-1930. 

         C 1922–1930. 

 

       A na treh orodjih-bradlji, drogu in krogih. 

Postal je prvak      B na treh orodjih – bradlji, drogu in krogih. 

       C na treh orodjih–bradlji, drogu in krogih. 

 

 

ŠPORT ZA VSAKOGAR 

Prikazovalno in propagandno besedilo 

 

1. naloga:  

Na primer: 

Kolesarski maraton Franja, Maraton treh src v Radencih, Pohod ob žici, Medvoški tek, Ljubljanski 

maraton  

a-naloga:  

Po smislu. 

 

2. naloga: / 

 

3. naloga: 

DA NE 

Po smislu, npr.: 

Tema obeh besedil je Ljubljanski maraton 2016, ki je namenjen tudi osnovnošolcem in se bo začel v 

soboto, 29. oktobra 2016 ob 13.45.  

 

4. naloga: 

1. besedilo 2. besedilo 

A Da bi bralcem predstavil osnovnošolski tek 

na Ljubljanskem maratonu.  
B Da bi bralce pritegnil, da se udeležijo 

osnovnošolskega teka.  

A Da bi učencem predstavil osnovnošolski 
tek na Ljubljanskem maratonu. 

B Da bi osnovnošolce prepričal, da se udeležijo 

 osnovnošolskega teka. 



C Da bi vplival na to, kakšno mnenje imajo bralci 
o osnovnošolcem teku.  

Č Da bi mu bralci predstavili svoje vtise o 
osnovnošolskem teku. 

C Da bi vplival na to, kakšno mnenje imajo o 
 osnovnošolcem teku. 

Č Da bi mu učenci predstavili svoje izkušnje z  
       osnovnošolskega teka. 

 

5. naloga: 

X Katera prireditev bo potekala.     X Komu je prireditev namenjena. 

Kje se bo tek začel in kje končal.  Kje bo potekala prireditev. 

X Na kateri dan v tednu bo potekal maraton.  Kdo je prireditelj maratona. 

Kdaj bo podelitev nagrad in priznanj.    X Kdaj bo prireditev potekala. 

Kako se lahko udeleženci teka prijavijo na maraton. 

 

6. naloga: 

O Ljubljanskem maratonu za osnovnošolce sem več izvedel/-a v prvem/1. besedilu. 

Po smislu, npr. pet podatkov od:  

 Kraj prireditve: Središče in okolica mesta Ljubljane 

 Prireditelj: Mestna občina Ljubljana 

 Izvajalec: TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov 

 Dolžina proge: za tekmovalni del je 2.000 m. 

 Rok prijav: Prijavite se lahko na spletni strani www.ljubljanskimaraton.si do 15. oktobra 2016.  

 Trasa proge: Tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa 

bo potekala po ulicah in cestah središča mesta. 

 Nagrade: Prvi(e) tri(je) tekmovalci(ke) prejmejo medalje in praktične nagrade, prve tri uvrščene 

ekipe pa pokale.  

 Podelitev nagrad: Podelitev priznanj in nagrad bo ob 16.00 na Kongresnem trgu. 

 

7. naloga: 

Po smislu, npr.:  

1. besedilo je objektivno/subjektivno, saj avtor navaja le preverljive podatke (npr. kje in kdaj bo 

prireditev, koliko je dolga proga, urnik štartov). 

2. besedilo je objektivno/subjektivno, saj je avtor v njem izražal tudi svoja mnenja o prireditvi (npr. 

da je to največji slovenski tekaški praznik, enkratna prireditev, nepozabno doživetje, neprecenljiva 

izkušnja.)  

 

8. naloga: 

a-naloga: 

enkratna prireditev, najboljša rešitev za vse tvoje težave, največji slovenski tekaški praznik, 

nepozabno doživetje, neprecenljiva izkušnja, nova prijateljstva 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

S tremi vprašanji na začetku 2. besedila je pisec želel spodbuditi osnovnošolce, da bi razmišljali o 

aktivnejšem življenju in druženju z vrstniki/privabiti osnovnošolce na tek.  

 

9. naloga: 

1. besedilo je prikazovalno, saj naj bi naslovnik iz besedila nekaj izvedel. 

2. besedilo je propagandno, saj naj bi avtor s tem besedilom prepričal naslovnika, da se udeleži 

http://www.ljubljanskimaraton.si/


            prireditve. 

 

 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Biti mora fizično in psihično dobro pripravljen./Imeti mora nov dres./Imeti mora dobre tekaške 

copate./Ob progi ga mora spodbujati veliko navijačev./Rezervirati si mora dobro startno številko./ 

Paziti mora, da med tekom popije dovolj tekočine./Ne sme zgrešiti proge. 

 

11. naloga: 

a-naloga: 

Sporočevalec: Uredništvo revije Polet  

Naslovnik: Vsi ljubitelji teka/vsi, ki se ukvarjajo s tekom/vsi, ki se pripravljajo na Ljubljanski 

maraton/tekači in tekačice/bralci revije Polet 

 

b-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Da bi tistim, ki se pripravljajo na sezono teka, predstavil dva modela tekaških copatov.  

c-naloga:  

Pred Ljubljanskim maratonom./Po Ljubljanskem maratonu./Med tekom na Ljubljanskem maratonu. 

č-naloga: 

Tekači imajo na voljo več/veliko vrst tekaških copat. Katero vrsto copat bo tekač izbral, je odvisno od 

načina teka. Bolje je bil ocenjen drugi/2. model, čeprav je bil glede na ceno cenejši.  

d-naloga: 

A Oba modela tekaških copatov povečata stabilnost. 

B Oba modela povečata odzivnost. 

C Oba modela sta mehka. 

Č Oba modela imata probakterijski vložek. 

e-naloga: 

Po smislu, npr.:  

NE, saj bi želel/-a tekaške copate prej obuti in se prepričati, če vse zapisane lastnosti o copatih res 

držijo/o nekaterih njegovih lastnostih.  

DA, saj mi je že barva copat všeč, prav tako pa je bil opis copat tako natančen, da sem o njih zvedel/-

la vse, kar sem želel/-a. 

f-naloga: 

Po smislu, npr.:  

Odločil/-a bi se za nakup 2. modela, ker je bolje ocenjen in ker ima več takih lastnosti, ki jih sam/-a pri 

tekaških copatih za svoj tek potrebujem. 

ALI  

Odločil/-a bi se za nakup 1. modela, saj lahko z njim tečem tudi po asfaltu in ker je zgornji del copat 

izdelan iz zračne tkanine.  

g-naloga: 

 Besedilo je zasebno/javno, saj je namenjeno javnosti oz. vsem, ki se ukvarjajo s tekom/je bilo 

objavljeno v reviji Polet.  



 Besedilo je objektivno/subjektivno, saj je avtor predstavil le preverljive podatke o obeh vrstah 

tekaških copat (npr. ali je jezik ob strani res prišit).  

 Besedilo je propagandno/prikazovalno, saj naj bi naslovnik iz besedila zvedel lastnosti obeh  

modelov tekaških copat/nam sporočevalec predstavi 2 modela copat, primernih za tek.  

 

h-naloga: 

Po smislu. 

 

USTVARJALNI IZZIV 

a, b, c, č-naloga: 

Po smislu. 

 

VAJA DELA MOJSTRA 

(Vezaj, pomišljaj) 

 
1. naloga: 

 A   pet-krat.   B   5-krat.  C   5 – krat.  Č   5–krat. 

(Dve sestavini, od katerih je prva številka, morata biti povezani s stičnim vezajem.) 

 A   od 1.–9. razreda.  B   1. do 9. razreda. C   1. - 9. razreda. Č   1.–9. razreda. 

(Uporabljen je stični pomišljaj, ki nadomešča predloga od do.) 

 A   led monitor.   B   LED - monitor. C   LED-monitor. Č   LED–monitor. 

(Kratico kot sestavino zloženke pišemo s stičnim vezajem.)  

 A   veliko daril–knjigo, spominsko knjigo, pulover … 

   B   veliko daril-knjigo, spominsko knjigo, pulover … 

   C   veliko daril – knjigo, spominsko knjigo, pulover … 

   Č   veliko daril - knjigo, spominsko knjigo, pulover … 

 (Pri dodatnem pojasnilu pišemo nestični pomišljaj.) 

 A   10-litrsko posodo.    B   deset litrsko posodo.   

C   10 – litrsko posodo.   Č   10–litrsko posodo. 

 (Dve sestavini, od katerih je prva številka, morata biti povezani s stičnim vezajem.) 

 A   deset-letnici valete.    B   deset letnici valete.  

   C   10 – letnici valete.   Č   10-letnici valete. 

  (Sestavine, od katerih je prva številka, morajo biti povezane s stičnim vezajem.) 

 -piko,   

- vprašaj, 

–klicaj,  

– vejico. 

(Pri naštevanju v stolpcih lahko uporabljamo nestični pomišljaj.) 

 

2. naloga: 

V torek bodo že jutranje temperature od 20 – 24 °C.    DA NE 

Dedek se je odločil, da bo kupil nov TV – sprejemnik.    DA NE 

Bilo je leto 2000 – tega se vsi dobro spominjajo – je vas prizadel hud potres.  DA NE 

Trgovina v naselju je odprta vsak dan, in sicer 8.00 – 20.00.   DA NE 

Na tečaj računalništva se lahko prijavijo 12-letni otroci.    DA NE 

C-durova lestvica se imenuje tudi osnovna durova lestvica.   DA NE 

Terenske razmere za progo Ljubljana-Trst so proučevali že od leta 1842.  DA NE 



Jure je gledal skozi okno-pri tem je res užival-in se smejal.   DA NE 

a-naloga:          

V torek bodo že jutranje temperature 20–24 °C.  

(Ločilo je stični pomišljaj, ker stoji namesto predlogov od do.) 

Dedek se je odločil, da bo kupil nov TV-sprejemnik.  

(Ločilo je stični vezaj, ker je prva sestavina sestavljena iz črk.) 

Trgovina v naselju je odprta vsak dan, in sicer 8.00–20.00.  

(Ločilo je stični pomišljaj, ker stoji namesto predlogov od do.) 

Terenske razmere za progo Ljubljana–Trst so proučevali že od leta 1842.  

(Ločilo je stični pomišljaj, ker stoji namesto predlogov od do.) 

Jure je gledal skozi okno – pri tem je res užival – in se smejal.  

(Ločilo je nestični dvojni pomišljaj, ker stoji pri dodatnem pojasnilu.) 

 

3. naloga: 

Božično-novoletni prazniki so se za marsikoga prehitro končali. 

15.–25. januarja si lahko v avli občine ogledate razstavo čipk. 

Miha je ugotovil, da vseh TV-programov sploh ne bo mogel pogledati. 

Včeraj se nam je pokvaril pralno-sušilni stroj. 

Ljubljano – zeleno prestolnico Evrope – je poleti obiskalo veliko angleških turistov. 

 

4. naloga: 

Prvi Slovenec, ki je osvojil olimpijsko medaljo – to je bilo že leta 1912 – je bil sabljač Rudolf Cvetko. 

Rodil se je 17. novembra 1880 v Senožečah, vendar se je družina kmalu preselila v Ljubljano, kjer je 

končal osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Po zaključku štiriletne kadetnice v Trstu je bil dodeljen 16. 

ogrsko-hrvaškemu pešpolku. Med vojaško službo se je večkrat udeležil sabljaških tečajev v telovadni 

in sabljaški šoli avstro-ogrske vojske. Od leta 1905 je bil tudi inštruktor za sabljo. Odlikoval se je zlasti 

kot tekmovalec s floretom – to je sablja z ročajem in zaščitno kroglico na koncu – in s sabljo. Leta 

1907 je osvojil prvenstvo Avstrije, leta 1911 pa je postal evropski prvak v obeh orožjih. V letih 1908–

1912 je bil glavni učitelj na sabljaških tečajih. V polku je služil 1900–1913, nato pa je izstopil iz vojske. 

Zaposlil se je kot telovadni učitelj na državni gimnaziji v Gorici. Leta 1914 – ob začetku 1. svetovne 

vojne – je bil povišan v stotnika. Leta 1926 – ko je bil star 46 let – so ga upokojili. Bil je tudi 

predavatelj sabljanja na Akademiji za igralsko umetnost – danes je to AGRFT – in Inštitutu za telesno 

vzgojo v Ljubljani. Leta 

1965 je dobil Bloudkovo nagrado – največje državno priznanje za dosežke na področju športa – ki 

mu 

jo je podelil Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj. Leta 2012 je bil – takoj za Leonom Štukljem 

in Mirom Cerarjem – sprejet v Hram slovenskih športnih junakov. 

 



 

3. UČNI SKLOP: MUZEJSKA NOČ IMA SVOJO MOČ 

UVODNA MOTIVACIJA  

a-naloga: 

Na primer.: 

A Tudi sam/-a se včasih odločim za obisk muzeja ali galerije. 

B Na obisk muzeja ali galerije sicer pomislim, vendar se za obisk ne odločim. 

C Na obisk muzeja/galerije niti ne pomislim. 

b-naloga: 

Na primer: 

 Filmski muzej v Divači     Muzej premogovništva Velenje 
Otroški muzej Hermanov brlog v Celju    Muzej na prostem Rogatec 
 Slovenski šolski muzej Ljubljana     Slovenski muzej športa v Ljubljani 

c-naloga (ustno): 

Po smislu. 

 

LE KORAK STRAN 

Seznam 

 

1. naloga (ustno): 

Po smislu. 

 

2. naloga: / 

 

3. naloga: 

A Celotno besedilo bi moral/-a najprej natančno prebrati, da bi našel/-šla odgovore na vprašanja. 

B Takoj bi našel/-šla iskane podatke o svojem muzeju, ne da bi preletel/-a celotnega besedila. 

C Celotno besedilo bi najprej preletel/-a, nato pa bi moral/-a natančno prebrati zapis o svojem 

muzeju. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

V programu je predstavljeno dogajanje v ljubljanskih muzejih, galeriji in kinoteki. Te ustanove so 

razporejene po abecednem redu (od m do ž). 

b-naloga: 

 naslov muzeja    ceno vstopnice za prireditve 

kdaj so ga ustanovili     katere prireditve bodo v njem potekale 

kaj o njem menijo obiskovalci   zakaj ga je vredno obiskati 

 kdaj je odprt    kako bodo prireditve potekale 

komu je posebej namenjen    telefonsko številko muzeja 

c-naloga: 

Na primer, trije muzeji od: 

Muzeji, ki ponujajo le ogled stalnih razstav Muzeji, ki so pripravili več posebnih prireditev 

Muzej športa Narodna galerija 



Muzej za arhitekturo in oblikovanje Narodni muzej Slovenije – Metelkova 

Narodni muzej – Prešernova Prirodoslovni muzej Slovenije 

Železniški muzej Slovenskih železnic Slovenski etnografski muzej 

 Slovenski šolski muzej 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

Prirodoslovni je tak, ki je povezan z genetiko/rodom oz. družinskim drevesom/naravo/družbo. 
Etnografski je tak, ki je povezan z ljudskim izročilom in navadami/zgodovino nekega ljudstva/jezikom 
in njegovim razvojem. 
b-naloga: 

Oba muzeja obiskovalcem omogočata nakup knjig in brošur s popustom. DA   NE 

Dejavnosti v obeh muzejih se začnejo sočasno, ob isti uri.    DA   NE 

Nekateri dogodki v etnografskem muzeju bodo potekali na prostem.   DA   NE 

Dejavnosti v etnografskem muzeju se zaključijo prej kot v prirodoslovnem.  DA   NE 

c-naloga: 

Dogodki, ki se začnejo ob 18. uri 

Prirodoslovni muzej  
Slovenije 

V družbi velikega kita (naravoslovna otroška delavnica), Kako težak je 
mamutov zob (program Dotikanje dovoljeno), Skrivnostna smrt mlade 
Lenore 

Slovenski etnografski 
muzej 

V pričakovanju kresne noči (delavnica za otroke), Orinoco, Indijanci 
amazonskega deževnega gozda 

 

6. naloga: 

Na primer, pet dogodkov za otroke od: 

 Moja hiša je lahko klobuk 

 Vsak čas ima svojo značilno obleko 

 Mala šola sabljanja 

 Odkrivanje situle z Vač 

 V družbi velikega kita 

 V pričakovanju kresne noči 

 Sovica Zofi odkriva muzej 

 

7. naloga: 

A DA, saj pisci predstavijo in utemeljijo tudi svoje mnenje o dogodku. 

B DA, saj pisci pripovedujejo o svojem doživetju na dogodku. 

C NE, saj pisci le objektivno opišejo, kako bo dogodek potekal. 

Č NE, saj pisci navedejo le podatke o času, kraju in vrsti dogodka. 

 

8. naloga: / 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Narodni muzej Slovenije – Metelkova na Maistrovi ulici 1 je včeraj od 10.00 do 24.00 na stežaj odprl 

svoja vrata obiskovalcem. Ti so lahko ves dan s popustom kupovali knjižne izdaje/knjige ter si 

ogledali zgodovinske in umetnostne zbirke in razstavo Umetnost iz tovarne – keramika Dekor. 

 



Posebne prireditve so se pričele ob 18.00 z vodstvom po razstavi Umetnost iz tovarne – keramika 

Dekor. Ob isti uri se je začela tudi Mala šola sabljanja, ki je potekala do 20. ure. Med 19. in 21. uro so  

kustosi in konservatoriji/restavratorji določali starost, izdelovalca ali avtorja, material in vrednost  

predmetov, ki so jih prinesli obiskovalci, ter jim svetovali, kako naj zanje skrbijo. 

Ko se je končalo svetovanje strokovnjakov/svetovanje o negi in vzdrževanju se je začel za mnoge 

najzanimivejši dogodek: sabljaški turnir v treh orožjih (floret, meč, sablja). Nekoliko manj zagreti 

sabljaški navdušenci pa so se lahko med turnirjem ob 22. uri odpravili še na vodeni ogled zbirke 

Prešeren in njegov čas: prva polovica 19. stoletja. 

b-naloga: 

Trditev Program – 
Ljubljana 

Novinarjevo 
poročilo 

V besedilu so predstavljeni vsi pomembni podatki o dogodku. + + 

Besedilo govori o dogodku, ki se je že končal.  + 

Besedilo govori o dogodku, ki bo šele potekal. +  

Besedilo je popolnoma stvarno, nepristransko. +  

V besedilu je nekaj zaznamovanih izrazov.  + 

Besedilo je sestavljeno iz povezanih stavkov in povedi.  + 

Besedilo je sestavljeno iz besed in besednih zvez. +  

Besedilo je podobno kot v preglednicah zapisano po stolpcih. +  

 

MUZEJSKA UČNA URA 

Prepričevalni pogovor 

 

1. naloga: 

• O tem, ali bi v muzej sploh šli ali ne. 

• O tem, v kateri muzej bi šli. 

• O tem, zakaj greste v izbrani muzej in kaj vse boste tam videli. 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Pogovor o obisku muzeja zagotovo ne bi bil podoben šolskemu, saj bi poskušal/-a starše prepričati, 

da ne gremo v muzej/da gremo kam drugam namesto v muzej/da bi šli v muzej kdaj drugič/da gremo 

že s šolo v muzej, zato je naš obisk nepotreben. 

b, c, č, d-naloga: 

Po smislu. 

 

3. naloga: 

Mama Tomaž 

Razlog/argument ZA obisk muzeja Razlog/argument PROTI obisk muzeja 

Ker je Poletna muzejska noč in bi šli v šolski 
muzej si ogledat starinsko učno uro. 

To je dolgočasno in ni potrebno iti v muzej, da, 
gledaš fotografije, predmete, tablice in krede. 
 

 Raje bi odšel z Jakobom v mesto, saj se sploh ne 



vidita več.  

Ker se bolj malo vidijo, bi v muzeju celo uro 
sedeli drug ob drugem v isti klopi. 

Če gre za druženje, potem gredo lahko v kino ali 
pa slaščičarno. 

Zanimivo bi bilo, če bi šli k predmetu, kjer se 
lahko naučijo kaj novega.  

Pri uri izpred 200 let bi zagotovo zvedeli veliko 
manj kot pa vemo danes.  

Fino bi bilo, če bi se naučil napisati kaj bolj 
čitljivo. 

Sreča je, da imajo računalnike in tam se ne da 
kracati. 

 

4. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Tomaž in njegova mama sta se pogovarjala doma, in sicer po zajtrku. Pogovor se je začel, ker so starši 

imeli drugačne načrte za tisti dan kot sin. Mama je želela, da gredo v Šolski muzej, Tomaž pa je želel 

popoldne iti z Jakobom v mesto. Pogovor se je zaključil tako, da je mama Tomaža prepričala, da gredo 

v Šolski muzej.  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Utemeljitev: 

Mama doma lahko govori pogovorno, saj po navadi v pogovorih, ki niso v naprej pripravljeni, 

uporabljamo knjižni pogovorni jezik.   

 

5. naloga: 

A Da jima po koncu zajtrka ne bi bilo dolgčas. 
B Da bi Tomaž od mame izvedel čim več o muzejski učni uri. 
C Da bi našla novo možnost, ki bi bila sprejemljiva za oba. 

Č Da bi eden od njiju prepričal drugega, naj spremeni svoje prvotno mnenje. 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

A   Mama začne pogovor tako, da Tomažu postavi vprašanje. 
Tomaž odgovori na mamino vprašanje. 
Mama Tomažu zastavi novo vprašanje in ta ji spet odgovori. 
B Mama na začetku pogovora predstavi svoj predlog. 
Tomaž se z njenim predlogom ne strinja, zato predstavi svojega. 
Nato v pogovoru skupaj iščeta novo možnost, dogovor, pri katerem bi oba nekoliko popustila. 

C Mama predstavi svoj predlog, Tomaž pa mu nasprotuje in svoje mnenje argumentira. 
Mama zagovarja svoj prvotni predlog in ga utemeljuje. 
Tomaž predloga še vedno ne sprejme in išče nove, močnejše protiargumente. Nato še mama 
predstavi dodatne utemeljitve za svoj predlog in zavrne Tomaževe pomisleke. 
 

7. naloga: 

 Sogovorca sta se med pogovorom prekinjala in si »skakala v besedo«.   DA   NE 

 Pozorno sta poslušala tudi predlog druge strani in o njem razmišljala.   DA   NE 

 Trditve sogovorca sta sprejemala spoštljivo, brez posmehovanja.    DA   NE 

 Dajala sta tudi pripombe o sogovorcu, npr. o njegovi zunanjosti, lastnostih.   DA   NE 

 Trditve sogovorca sta zavračala z besedami To, kar si rekel, je neumno. 

      Tvoja ideja je čisto brez veze ipd.        DA   NE 

8. naloga (ustno): 



Po smislu, npr.: 

Mama je bila prepričljivejša sogovornica, saj je svoje mnenje vedno dobro utemeljila in za Tomažev 

predlog našla tudi prepričljiv protiargument. Sin je ni uspel prepričati, ker mu je vedno svoje mnenje 

dobro argumentirala. 

 

9. naloga: / 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

 Bila je strpna, prijazna med pogovorom. 

 Povedala je dobre argumente, s katerimi bi tudi mene prepričala (druženje, stara učna ura). 

 

11. naloga (ustno): 

Po smislu. 

 

LEPOPIS 

Členek 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Najbolj zanimivo se mi je zdelo, na kaj vse so morali biti učenci še pozorni pri lepopisju (drža 

telesa, predvsem roke in prstov). 

 Da, take ure bi se rad/-a udeležil/-a. 

 Učence bi bilo dobro učiti obojega, saj pogosto še sam učenec ne zna prebrati, kar napiše. Ker pa 

učenci vse več uporabljajo tudi računalnik, bi bilo prav, da se naučijo hitrega in pravilnega 

tipkanja, da ne bi izgubljali preveč časa in energije s tipkanjem namesto, da bi se posvetili vsebini.   

b-naloga (ustno): 

Po smislu, npr.: 

Pravpisanje je pomenilo, da učence naučijo lepo in razločno pisati, pravopis pa pomeni, da morajo 

učenci pri pisanju upoštevati pravila o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, o deljenju 

besed. 

 

2. naloga: 

 Avtorji menijo, da se je lepopis začel poučevati zgodaj/pozno, kar sem ugotovil/-a po besedi že. 

 Predmet so ob uvedbi poimenovali s starim/z novim imenom pravpisanje, kar sem ugotovil/-a po 

besedi še. 

 Predmet se je poučeval kratek čas/dolgo, kar sem ugotovil/-a po besedi šele. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

Da znajo učenci razločno in prijetno pisati. 

Da se ob ostalih veščinah naučijo taktiranja (tanka črta navzgor, debela navzdol).  

b-naloga: 



 A Učenci spoznajo zgodovino pisave in pisal ter se dodatno poučijo o pomenu in vlogi lepopisja 

v šoli. 

B Edino, o čemer se učenci učijo, sta pomen in vloga lepopisja v šoli; zgodovine pisave in pisal 

pa ne spoznajo. 

 A Učenci spoznajo pravilno držo telesa, pri čemer so enako kot na držo drugih delov telesa 

pozorni na držo roke in prstov. 

B Učenci spoznajo pravilno držo telesa, pri čemer so najbolj pozorni na držo roke in prstov. 

c-naloga: 

 DA NE 

Pojasnilo: Saj besedica morda pomeni, da avtorji niso popolnoma prepričani, da bodo učenci osvojili 

taktiranje./Avtorji ne vedo, ali bodo učenci osvojili taktiranje, lahko da ga osvojijo, lahko pa se zgodi, 

da ga ne bodo. 

 Avtorji zapisa so trdno prepričani, da bo učna ura lepopisa za vse nadvse zanimiva. 

Beseda, s katero so izrazili gotovost: zagotovo 

 

4. naloga: 

a-naloga:  

Pomen besed zgolj in samo je enak/različen. 

b-naloga: 

morda – mogoče    predvsem – zlasti 

 

5. naloga: 

 To vem po tem, da se poved začne z besedico ali.    

•    Na skupino, ki je odgovorila z DA/NE. 

Po smislu, npr.: 

 (Tudi jaz bi odgovoril/-a) z DA. 

 

6. naloga: 

A Izrazili so svoja čustva, občutke. 

B Izrazili so časovno, vzročno, posledično razmerje. 

C Izrazili so mnenje/sodbo ali prepričanje o čem. 

 

7. naloga: 

 DA  NE 

 K povedku./prislovnemu določilu časa./osebku./predmetu. 

 

8. naloga: 
a-naloga: 

Opazil/-a sem, da je besedica že zapisana na različnih mestih./da je v vsaki povedi zapisana drugje./da 

je v vsaki povedi pred drugim stavčnim členom. 

b-naloga: 

2. poved: Lepopis v učnih načrtih za osnovno šolo od leta 1774 ni bil samo del drugega predmeta, 

ampak je bil samostojni učni premet. 

3. poved: Lepopis se je od leta 1774 poučeval v osnovni šoli, ne šele v srednji šoli. 

c-naloga: 



A Prislovi.  B Predlogi.  C Vezniki.  Č Členki. 

 
9. naloga: 
• V šolskem muzeju se lahko obiskovalci udeležijo (samo – tudi) učne ure lepopisa. 

(Obiskovalci se med drugimi urami, ki so jim na voljo, lahko udeležijo učne ure lepopisa.) 

 Učno uro lepopisa je bilo mogoče obiskati (še – že) danes. 

(Učna ura lepopisa se zaključuje in si je ne bo mogoče več ogledati.) 

 A tokrat zgodovine lepopisa (sploh – skoraj) niso predstavili. 

(O zgodovini lepopisa so povedali zelo malo.) 

• Učili smo se (le – celo) tehnike taktiranja. 

(Nismo se učili le pravila lepopisja, pravilne drže telesa, ampak tudi taktiranja.) 

• Učiteljico smo (žal – komaj) slišali. 

(Učiteljica je govorila tiho.) 

• Naslednji dan smo prebrali, da bodo prihodnje leto (menda – gotovo) pripravili tudi učno 

uro iz antične Emone. 

(Drugo leto si bomo lahko ogledali učno uro iz antične Emone.) 

• Ta bo (seveda – verjetno – morda) potekala kar na prostem. 

(Ne vedo še/niso prepričani, če bo potekala na prostem.) 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

Izhodišče za razpravo na forumu sta bili vprašanji, ali bo ročno pisanje izumrlo in koliko drugi 

obiskovalci foruma pišejo še ročno/še uporabljajo ročno pisanje. Pisci večine odgovorov menijo, da 

ročno pisanje ne bo izumrlo, da pa ga tudi sami uporabljajo občasno/malo/vedno manj. 

Najpogosteje ročno pišejo zapiske, izpolnjujejo obrazce, rešujejo križanke, prednost pa ima tako 

zapisovanje ob določenih vsebinah, npr. pri pisanju voščil. 

b-naloga (ustno): 

Po smislu, npr.: 

Sodobna tehnologija še ne bo izpodrinila ročnega pisanja. Res pa je, da bo ročnega pisanja manj oz. 

da bomo ročno pisali le še takrat, ko bodo to od nas zahtevali. 

 

11. naloga: 

a-naloga: 

1. prispevek:  

Pisanje na roko uporabim predvsem za zapiske, izpolnjevanje obrazcev, reševanje križank, 

zapisovanje linkov, kontaktov in telefonskih na blokec, in, seveda, da kdaj pa kdaj zapišem kak dober 

vic, ki si ga ne morem celega zapomniti. 

2. prispevek:  

Počakaj, da zmanjka elektrike za več kot 3 ure. Na morju, v kampu, hribih tudi uporabljaš samo 

digitalno obliko? 

4. prispevek:  

What? Zlasti z desetprstnim tipkanjem je pisanje mnogo hitrejše kot s kulijem. 

b-naloga: 

predvsem – tudi  protipomensko (razmerje) 

samo – tudi   protipomensko (razmerje) 

predvsem – zlasti  sopomensko (razmerje) 



 

c-naloga: 

V prvem primeru pisec predvideva, da ob daljšem bivanju v naravi poleg digitalne oblike 

komunikacije uporabljamo tudi drugačne načine. V drugem primeru pa, da ob daljšem bivanju v 

naravi uporabljamo digitalno obliko in nič drugega. 

d-naloga (ustno): 

Po smislu, npr.: 

1. prispevek:  

Pisanje na roko uporabi za marsikaj, npr. za zapiske, izpolnjevanje obrazcev reševanje križank, 

zapisovanje linkov, kontaktov in telefonskih na blokec, včasih pa tudi napiše kak dober vic, ki si ga ne 

more zapomniti.  

4. prispevek:  

Z desetprstnim tipkanjem je pisanje mnogo hitrejše kot s kulijem. 

 

12. naloga: 

3. Mogoče bodo le klasičen papir zamenjali upogljivi zasloni na dotik, po katerih boš lahko z 

digitalnim svinčnikom pisal. 

5. Tipkanje je verjetno res hitrejše kadar upoštevaš znake/besede na minuto. 

6. Tehnični svinčnik in A4 papir sta gotovo superiorna vsaki tablici, sploh pri tehničnih zapiskih. 

8. Menda pišem najboljša voščila, pa čeprav imam grdo pisavo. 

 

13. naloga: 

Ali bo/Bo ročno pisanje izumrlo? 

 

14. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ko je Jure pri smučanju padel, si je opraskal samo levo roko.  

Miha je teti povedal, da bo mogoče naslednje leto nadaljeval študij v Ameriki. 

Trener jim je povedal, da bo Miha na naslednji tekmi verjetno že igral.  

Tudi Nika bo jutri deklamirala Zdravljico. 

Dedek je povedal, da koso uporablja predvsem za strmejše dele travnika.  

 

OH, JOJ, TA MUZEJSKA NOČ 

Medmet 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Tomaž: Joj, ta zajtrk je bil pa super! BOLEČINA – ZADOVOLJSTVO 

Mama: Oh, glej, z očijem sva razmišljala, da bi šli danes v 
mesto skupaj. 

RAZOČARANJE – NEGOTOVOST 
 

Tomaž: O, a res, a je kaj posebnega? ZAČUDENJE – VESELJE 

Mama: Aha! Ja, je. PRITRJEVANJE – OBTOŽBA 

Tomaž: Oh, mami! A v muzej, a v soboto? Pa to je dolgčas! VESELJE – RAZOČARANJE 

Mama: Ampak, hmm, glej, saj midva nisva mislila na razstavo. NESTRPNOST – POTRPEŽLJIVOST 

Tomaž: Hja, saj zveni zanimivo – ampak, ne vem, no, še vedno 
bi šel raje z Jakobom v mesto.  

NAVDUŠENJE – ZADRŽANOST 



Mama: Aa, pa ne. NASPROTOVANJE – POMISLEK 

Tomaž: Ojej, saj veš, da kracam!  NELAGODJE – OBUPANOST 

Tomaž: Huh, pa kaka sreča je, da imamo računalnike! JEZA – OLAJŠANJE 

Tomaž: Ha ha ha, to bi pa prav rad videl! VESELJE – IRONIJA 

Tomaž: Ej, to bi pa znalo biti zanimivo! NAVDUŠENJE – STRAH 

Mama: Daj, pokliči, no, prosim, Jakoba, pa ga vprašaj, če se 
lahko dobita jutri. 

SPODBUJANJE – DOVOLJENJE 

b-naloga: 

Mamin predlog je Tomaž takoj sprejel/na začetku sprejel z zadržki/najprej odklonil. 

Besede, ki izražajo ta občutek: oh, o, hja 

c-naloga: 

Tomaževi občutki so se spremenili, ko mu je mama povedala, da bi šli na učno uro lepopisa.  

Drugačno razpoloženje razberemo iz besed ha ha ha, s katero v zapisu posnemamo ironijo in z 

besedo ej, ki izraža Tomaževo navdušenje. 

č-naloga: (samo ustno) 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

A Po medmetih se ne moremo vprašati tako, kot se lahko po drugih besedah. 

B Po medmetih se lahko vprašamo tako kot po vseh drugih besedah. 

C Medmeti morajo v stavku vedno stati ob povedku in osebku, saj jih drugače ne razumemo. 

Č Medmeti dovolj povedo sami po sebi, zato ne potrebujejo preostalih stavčnih členov. 

b-naloga: 

Med medmeti in preostalim delom povedi pri govorjenju naredimo premor. 

- Medmete ločimo od preostalega dela povedi z vejico. 

 

3. naloga: 

- v neuradnih/uradnih pogovorih 

- kadar govorim/pišem 

 

4. naloga: / 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

navdušen/-a sem: super, juhuhu, ej, jupi 

nekaj odobravam: aha, ja 

ob tem imam zadržke: no, hm 

to zavračam: ne, nak, naka, eh 

neprijetno sem presenečen/-a: ojoj, joj 

prijetno sem presenečen/-a: vau, uuu, ups 

b-naloga: 

fant ženska z visokim glasom moški z nizkim glasom 

ha ha ha hi hi hi ho ho ho 

 

6. naloga: 



a-naloga: 

O Tomaževem odhodu s starši v muzej. 

b-naloga: 

Tomaž Jakobu ni takoj naravnost povedal, zakaj mora v mesto.    DA NE 

Jakob je od začetka pogovora navdušen nad idejo Tomaževe mame.   DA NE 

Tomaž je Jakobu odločno zagovarjal odločitev, da obišče muzej.  DA NE 

Jakob je bil presenečen, ker je Tomaž zagovarjal obisk muzeja.    DA NE 

Tomaž je Jakoba ob koncu prepričal, da obisk muzeja ni tako slaba možnost.  DA NE 

c-naloga: 

Jakob: A s starši moraš v mesto?    A s starši moraš v mesto? 

Tomaž: Aha.       Ja, z njimi grem v mesto. 

Jakob: Mm?       To je pa res čudno/nenavadno. 

Tomaž: V muzej.      V muzej. 

Jakob: Joj!       Ali boš šel res v muzej? 

Tomaž: Hja …       Saj mi drugega ne preostane. 

Jakob: Uf!       To bo pa res hudo zate. 

Tomaž: No, saj ni tako hudo.     No, saj ni tako hudo. 

Jakob: Ups …       Sedaj pa govoriš že drugače. 

Tomaž: Ja, šolski muzej, stara učna ura pa to.   Ja, šolski muzej, stara učna ura pa to. 

Jakob: Eh.       To pa mene čisto nič ne zanima. 

Tomaž: … pa starši morajo tudi ubogati.    … pa starši morajo tudi čisto ubogati. 

Jakob: Uau!       Sem pa res presenečen. 

 

7. naloga: 

a-naloga: 

hahljanje: ha ha ha   hihitati se: hi hi hi 

b-naloga: 

Medmet Glagol Samostalnik 

Drdr  drdrati drdranje 

Tresk treskati treskanje 

Lomast lomastiti lomastenje 

Švrk švrkati švrkanje 

Šelest šelesteti šelestenje 

Škrip škripati škripanje 

Plosk ploskati ploskanje 

 

USTVARJALNI IZZIV 

Po smislu. 

 

 

 

 

 

 

VAJA DELA MOJSTRA 



(Medmet, členek, veznik, predlog, poročani govor) 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Predlogi: v, iz, po, za, namesto, izza, v, z, 

Vezniki: Ko, da, zato, da, čeprav, da, ko, In, in  

Medmeti: Joj, ha ha ha, Oh, Hej, Mijav, Uf 

Členki: spet, Ne, najbrž, že, kajne  

 

2. naloga: 

Poved Pravilen 

predlog 

Nepravilen 

predlog 

Dedek in babica sta se pozno zvečer vrnila z Jesenic.   

Jure je iz žepa vzel nekaj barvnih frnikol.   

Mia je obljubila, da bo popoldan šla k Katji, ki je zbolela.  h Katji 

Ker mu je bilo dolgčas, je risal s kemičnim svinčnikom.   

Prijatelji so mi poleti pošiljali pozdrave iz morja in iz hribov. iz hribov z morja 

Miha in Tilen sta naredila hiško v drevesu.  na drevesu 

Nekoč so zemljo razdelili na kmete.  med kmete 

Na Ptuju smo si ogledali tudi ptujski grad.   

 

3. naloga: 

a-naloga: 

Dogovorila sva se, da me bo počakal na postaji pod uro.   na – mestnik, pod - orodnik 

Družina Božič se je odpravila na deželo, da bi se malo odpočili.   na – tožilnik 

Če bo Miha prišel v hišo slabe volje, bo moral kmalu iz nje.   v – tožilnik, iz – rodilnik 

Brez težav se je Pia povzpela do vrha Šmarne gore.    Brez – rodilnik, do – rodilnik 

Zanimivi dogodki v mestu bodo potekali vsak konec tedna.   v – mestnik 

Ljudi moramo spodbujati k boju proti podnebnim spremembam.  k – dajalnik, proti – dajalnik 

Skozi naselje je motorist peljal s hitrostjo 90 kilometrov na uro.  Skozi – tožilnik, s – orodnik, 

na – tožilnik 

4. naloga: 

V Rogatcu so se med prvimi v Sloveniji domislili, da bi bilo potrebno urediti muzej na prostem. Niso 

ostali le pri zamisli, ampak/temveč so jo tudi uresničili. Muzej na prostem Rogatec ohranja ljudsko 

stavbno dediščino in/ter kulturno izročilo od 18. do 20. stoletja. Na ogled ne ponujajo samo/le 

stavbne dediščine, ampak/temveč organizirajo tudi etnološke delavnice. Pomemben je za Republiko 

Slovenijo, zato je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.  

Kozolci so slovenska posebnost, saj so v Sloveniji najbolj razširjeni. V Rogatcu stoji dvojni kozolec ali 

toplar. Prenesen je iz vasi na Hrvaškem in/ter je star dobrih 120 let. Poleg uporabne vrednosti je imel 

tudi simbolni pomen, kajti veljal je za simbol trdnosti kmetije. Ko/Če obiskovalci ob muzeju na 

prostem zavijejo proti Ptuju, bodo kmalu opazili zanimivo Vukovo domačijo. 

 

 

 

5. naloga: 



Bine je odšel v knjižnico, ker se je moral pripraviti na referat.  

Če bi pravilno razumel njene besede, se po sestanku sploh ne bi sprla.  

Po vasi je kolovratil medved, zato so ljudje raje ostali kar doma.  

Čeprav/Četudi/Kljub temu da je Jaka imel prižgane luči, zaradi goste megle skoraj ni nič videl.  

Polona je vsak dan brala knjigo, a/toda/vendar/ampak je ni uspela prebrati do dogovorjenega 

datuma. 

V mestu smo si ogledali še muzej, saj smo do našega odhoda imeli še nekaj časa.  

Preden je babi začela peči pecivo, je še enkrat prebrala postopek za njegovo pripravo.  

Ključavnica na vhodnih vratih se je pokvarila, torej/zatorej bom poklicala ključavničarja, da jo bo 

popravil.  

 

6. naloga: 

Medtem, ko je opazovala sončni zahod, je poslušalo ptičje petje. (Medtem ko …) 

Kljub temu, da je imel veliko kondicije, je le s težavo prišel na vrh. (Kljub temu da …) 

Pokličem te, brž ko pridem v hotel, in se prijavim. (te, brž ko …; in se prijavim) 

S tem, da nočeš povedati resnice, sam sebi ne delaš nobene usluge. (S tem da …) 

Ali boš šel v soboto na tekmo, ali s starši na izlet v Prekmurje? (tekmo ali …) 

Pika je ne samo pridna učenka, ampak, je tudi perspektivna športnica. (učenka, ampak je tudi …) 

Letos je naš Jadran obiskalo več turistov, kot lani. (turistov kot lani) 

 

7. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ojoj/Joj/Ojej, ali sem razbila tvojo novo vazo?  

Au/Av/Aj/Ajs, na nogo si mi stopil!  

Hej/Ojla/Hoj/Ej, Peter, kam pa se ti danes tako mudi?  

Ooo/O/Oooh/Joj/Ah/Vauu, kakšno darilo ste mi prinesli za rojstni dan.  

Uf/Uh, pa je konec tega spraševanja.  

Iz mlake je Miha zaslišal rega rega (kvak).  

Štrbunk, se je slišalo, ko je padel v vodo.  

Fuj/Fej/Pfej, kakšen smrad prihaja iz tistih na pol porušenih zgradb.  

O/Mmmm, kako lepo ste opremili vaše stanovanje.  

 

8. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Brat samo zvečer gleda akcijske filme.   

Brat zvečer gleda akcijske filme. Ne gleda jih čez dan/zjutraj, dopoldan, popoldan.  

Brat vsak večer gleda samo akcijske filme.  

Brat vsak večer gleda akcijske filme. Ne glede drugih filmskih zvrsti./Ne gleda ničesar drugega./Ne 

gleda romantičnih, znanstvenofantastičnih, vojnih filmov … 

Morda Rok jutri pride na obisk k svoji teti. 

Rok bo jutri poskusil priti na obisk k svoji teti. A še ni prepričan  

Rok morda jutri pride na obisk k svoji teti. 

Rok bo prišel na obisk k svoji teti. A ni prepričan, če bo prišel jutri. 

Letos je celo naša jablana imela nekaj plodov. 



Naša jablana je imela letos nekaj plodov. Nikoli prej jih ni imela./Pretekla leta na njej ni bilo 

plodov. 

Ribič je sredi dopoldneva skoraj ujel soma. 

Ribič je sredi dopoldneva lovil soma. Malo je manjkalo, da ga ni ujel. 

 

9. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Ne, nisem oprala tvojih kavbojk. 

Svoje težave bom zaupala samo/le/mogoče svoji najboljši prijateljici. 

Toliko časa že nisem slišal nič o njem, baje/menda/morda/mogoče je odšel v tujino. 

Ali boš jutri prišel na kondicijski trening? 

Da, prodali smo avto, sedaj imamo že drugega. 

Tudi/Celo sošolec, ki živi v Argentini, bo letos prišel na našo obletnico valete. 

Vsi taborniki naj pridejo na šolsko dvorišče. 

Že/Celo Miha je govoril, da se njihova zgodba ne bo dobro končala. 

Petre še/tudi/spet ni bilo na pevske vaje. 

 

10. naloga: 

Katja je vsa presenečena vprašala: „Zakaj je raje ostal doma?“ 

„Če bom zagledal kakšno zanimivo knjigo, ti jo kupil,“ je še rekel Jaka in stekel proti avtu. 

Dedek je glasno opozoril vnučka: „Nikar ne pojdi čez cesto, ne da bi se prej prepričal, da je varno!“ 

Pika je zamrmrala: „Uf, kako sem jo že naveličana poslušati.“ 

„Jutri si bom ogledal še zadnjo tekmo naše reprezentance,“ je rekel Jan svojemu sošolcu. 

 

11. naloga: 

Gorazd je vprašal Žana, ali/če bo znal priti do olimpijskega bazena. 

Sosed je povedal, da so na njihovi hiši prejšnji dan začeli obnavljati fasado. 

Oče je rekel sinu, naj mu pokaže, kako je naredil stojalo.  

Tine je v smehu rekel, da ni še videl, da bi Matej tako grdo zgrešil njegov gol. 

Oče je ukazal Boštjanu, da naj gre takoj naslednji dan k sosedu in se mu opraviči.  

 

12. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Vsi smo nestrpno sedeli v šolski klopi, ko so se končno odprla vrata in nas je v starinsko obleko odeta 

učiteljica s šibo v roki pozdravila in strogo rekla, naj se usedemo. Z enakim glasom je nadaljevala, da 

je naša učiteljica pravopisa zbolela in da jo bode danes nadomeščala ona. Za seboj sem zaslišal 

pritajeno hihitanje in se obrnil, da bi videl, kdo si je drznil motiti pouk. Kot strela je učiteljičin glas 

presekal zrak, ki ju je vprašal, kaj se smejita. Stopila je čisto do njiju in res sem bil vesel, da nisem v 

njuni koži. Skoraj je zlogovala, ali/če se jima zdijo jako smešni. A v resnici je vzrojila šele, ko se je 

skušal eden od nesrečnikov opravičevati. Nagovoril jo je z gospo učiteljico in dodal, da se mu ne zdijo 

smešni. Učiteljica je skoraj zasikala, če je slišala, da ji je rekel gospa. Nato pa stopila pred tablo in nam 

jasno in glasno zabičala, da je Josipina Koren, gospodična Josipina Koren in da jo smemo nazivati zgolj 

in edino gospodična učiteljica. Še enkrat je poudarila, da je gospodična učiteljica in se obrnila 

naravnost k „nepridipravoma.“ 

 

 



13. naloga: 

Upal sem, da se bomo zdaj končno lotili lepopisa, a sem se motil. „Roke na mizo, otroci,“ je rekla 

gospa učiteljica. Moj oči pa seveda ne bi bil moj oči, če se ne bi obrnil k mami in jo na ves glas vprašal: 

„A misliš, da to velja tudi zame?“ „Tam v tretji vrsti, vi niste nobena izjema,“ ga je nemudoma oštela 

učiteljica in narahlo pomahala s šibo. 

Ko smo tako vsi skoraj negibno sedeli z rokami, položenimi na mizo, je stopila k prvi vrsti. 

„Obrni roke!“ je ukazala dečku, ki je sedel ob desnem robu. Natančno si jih je ogledala in zadovoljno 

ugotovila: „Roke so pa lepo urejene, gospodič.“ 

„Pa poglejmo soseda,“ se je obrnila k nekoliko manjšemu dečku, ki mu je šlo skoraj na jok. „No, 

mladenič, saj ne jemo otrok. Ampak v šoli mora biti red. Red!“ ga je na svoj način tolažila. 

Pregledala je še dvoje rok, in ker ni odkrila umazanije za nohti, končno rekla: „Pa poglejmo, ali znajo 

vaše snažne ročice tudi lepo pisati.“¨¨ 

 



 

4. UČNI SKLOP: DIPLOMACIJA ODPIRA VRATA 

UVODNA MOTIVACIJA  

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Diplomatski človek je tisti, ki zna človeku povedati, kar ta želi/ki zna ravnati z ljudmi, tako kot 

okoliščine to od njega zahtevajo. 

b-naloga: 

Diplomatski človek mora biti razgledan, obvladati več jezikov, ne sme gledati le na svoje koristi, mora 

spoštovati sebe in druge, saj je ves čas v stiku z različnimi ljudmi. 

c-naloga: 

Da, ko mami, preden kaj želim od nje, povem tiste besede, ki jih želi slišati, npr. da se bom vse naučil, 

pospravil sobo. 

č-naloga: 

Menim, da je včasih dobro, da je človek stvaren in neposreden, saj mora človek včasih slišati resnico, 

tudi če ta ni najlepša. Dobro je, da posamezniku povemo, če česa ni dobro naredil, saj se tako uči 

sprejemati in popravljati tudi slabe stvari. 

d-naloga:  

Diplomacija je najbolj pomembna v zunanji, mednarodni politiki.  

e-naloga:  

Politik je oseba, ki se poklicno ukvarja s politiko/ki je vključena v politiko, medtem ko je diplomat 

oseba, ki zastopa koristi svoje države v mednarodnih odnosih. 

 

VELIK DIPLOMAT MAJHNEGA NARODA 

Življenjepis 

 

1. naloga: 

(Besedilo govori) o (baronu) Žigi/Žigu Herbersteinu(, slovenskem diplomatu, piscu in zgodovinarju). 

 

2. naloga: 

• v splošni enciklopediji 

• v enciklopediji, omejeni na posamezno geografsko območje 

• v enciklopediji, ki obravnava določeno strokovno področje 

 

3. naloga: 

A V leksikonu.     Č V reviji Gea. 

B V učbeniku za zgodovino.   D V priročniku za tolmače. 

C V SSKJ.     E V turistični prilogi časopisa. 

 

4. naloga: 

Žiga Herberstein je bil diplomat, pisec in zgodovinar. 

Šolal se je na Dunaju/dunajski univerzi. 

Ker je bil hraber vojak, mu je avstrijski cesar Maksimiljan I. podelil visoko odlikovanje./Ker je bil 

hraber vojak, je dobil visoko odlikovanje. 



Kot diplomat je približno 69-krat potoval v tujino. 

Z Rusi se je zaradi slovenščine lahko pogovarjal brez težav. 

5. naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Pojasnilo:  

Knjige, ki so uspešnice, imajo vrsto ponatisov in prevodov. Tudi Moskovski zapiski je knjiga, ki je 

doživela številne izdaje in prevode v druge jezike. 

 

6. naloga: 

A Ker jo je Herberstein leta 1549 izdal na Dunaju. 

B Ker je Herberstein v njej pisal o ruski umetnosti in diplomaciji. 

C Ker je imela naslov v slovenščini. 

Č Ker je avtor v njej prvič pisal o zgodovini in življenju v Rusiji. 

D Ker je bilo to eno prvih del o Rusiji v zahodni Evropi. 

 

7. naloga: 

a-naloga: 

5   prošt   (predstojnik pomembnejše župnije)  

6   diplomat   (višji uslužbenec, ki zastopa koristi svoje države v mednarodnih odnosih) 

8   odposlanec   (kdor je izbran in poslan kam s posebno nalogo) 

7   parlament  (zakonodajno, politično predstavniško telo, v katerem so predstavniki 

političnih strank) 

1   diploma  (dokument o uspešnem zaključku višje ali visoke šole) 

b-naloga: 

ŠTEVILKA RAZLAGE  BESEDA 

 2   pršut 

 3   škof 

 4   diplomacija 

 9   spričevalo 

c-naloga: 

Na primer, tri manj znane besede od: 

MANJ ZNANA BESEDA    RAZLAGA 

baron    plemič za stopnjo nižji od grofa 

pravo veda o pravilih, ki urejajo odnose v določeni skupnosti in 

določajo kazni za kršitev teh pravil 

preučevanje   sistematično opazovati, ugotavljati, spoznati bistvo česa 

tema    osnovni, osrednji predmet obravnavanja 

 

8. naloga: 

DATUM/LETO DOGODEK 

23. avgust 1486 v Vipavi se rodi Žiga Herberstein  

(leta) 1499 začne študirati na dunajski univerzi 

1502 diplomira filozofijo in pravo  

1506. (leta) stopi v vojsko 



(leta) 1508 dobi visoko cesarsko odlikovanje 

1515 

 

postane član cesarjevega zbora oz. parlamenta/začne opravljati diplomatsko 

službo 

1517 prvič kot cesarjev odposlanec potuje v Rusijo 

1526 drugič kot cesarjev odposlanec potuje v Rusijo 

1549 na Dunaju izide knjiga Rerum Moscoviticarum commentari/Moskovski zapiski 

1553. (leta) konča svojo diplomatsko kariero 

28. marec 1566 umre na Dunaju 

 

9. naloga (ustno): 

Po smislu, npr. 

Žiga Herberstain se je rodil 23. avgusta leta 1486 v Vipavi. Po šolanju doma in pri sorodniku proštu je 

začel leta 1499 na dunajski univerzi študirati filozofijo in pravo, 1502. pa je diplomiral. Štiri leta 

kasneje je stopil v vojsko in leta 1508 za svoj pogum dobil visoko odlikovanje cesarja Maksimiljana I. 

Leta 1515 je postal član cesarjevega zbora in začel opravljati diplomatsko službo. Leta 1517 je kot 

cesarjev poslanec prvič odpotoval v Rusijo, leta 1526 pa drugič. 1549. leta je na Dunaju izšla njegova 

knjiga z naslovom Rerum Moscoviticarum commentari ali po slovensko Moskovski zapiski. 1552. leta 

je končal svojo diplomatsko kariero. 28. marca 1566 je umrl na Dunaju.  

 

10. naloga: 

Pisec v besedilu opisuje zunanjost osebe/pripoveduje o enem dogodku iz življenja osebe/opisuje 

življenje osebe/pripoveduje o več dogodkih iz življenja osebe. 

 

11. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Da, vse dogodke je možno preveriti v zgodovinskih listinah, saj lahko preverimo njegovo rojstvo, 

šolanje, službovanje, njegova potovanja, prav tako pa lahko preberemo knjigo  in preverimo vse 

podatke Moskovski zapiski – to so vsi preverljivi podatki. 

 

12. naloga: 

a-naloga: 

GLAGOL OSEBA ŠTEVILO ČAS 

se je rodil 3. os. ed. pret. 

šolal se je 3. os ed. pret. 

se učil 3. os ed. pret. 

je začel 3. os ed. pret. 

diplomiral 3. os ed. pret. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Glagoli so v pretekliku, ker pisec pripoveduje o dogodkih Žige Herbersteina, ki so se že zgodili/ker so 

se dogodki iz življenja Žige Herbersteina že zgodili. 

 

13. naloga: 

a-naloga: 

Leta 1499 je začel na dunajski univerzi študirati filozofijo in pravo. 



 

b-naloga: 

A Iz povedka.   Č Iz prislovnega določila časa. 

B Iz predmeta.   D Iz prislovnega določila kraja. 

C Iz osebka.   E Iz prislovnega določila načina. 

 

14. naloga: 

od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. 

Dogodki v življenjepisi so razvrščeni   od najmanj pomembnega do najpomembnejšega. 

po dolžini trajanja. 

po časovnem zaporedju. 

 

15. naloga: 

Besedilo Žiga Herberstein je objektivno,  saj so v njem samo preverljivi podatki. 

Besedilo Žiga Herberstein je subjektivno,  saj je v njem zapisano piščevo razmerje do Žige 

Herbersteina in mnenje samega Herbersteina o 

dogodkih iz svojega življenja. 

 

16. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Najzanimivejši/najbolj presenetljiv podatek: V tujino je kot odposlanec potoval približno 69-krat. Ta 

podatek me je presenetil, ker nisem vedel/-la, da je Herberstein že v 16. stoletju lahko potoval v tako 

različne države. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Kaj pogumnega je Herberstein storil, da je dobil visoko cesarjevo odlikovanje? 

Kako je Žiga preučeval življenje ruske družbe in ljudi? 

V katere jezike je bila prevedena njegova knjiga Moskovski zapiski? 

 

17. naloga: 

a-naloga (ustno):  

Po smislu, npr.: 

Novinarji želijo povedati, da ima ambasador zelo pomembno nalogo, saj predstavlja svojo državo v 

neki tuji državi, prav tako pa je ambasador tudi posameznik, ki je pripravljen svoj čas in ugled 

posvetiti promociji Slovenije.  

b-naloga: 

Ime in priimek osebe: 

1. oseba: Jurij Zrnec    3. oseba: Anže Kopitar 

2. oseba: Desa Muck    4. oseba: Nuša Derenda 

 

18. naloga: 

Po smislu, npr. tri možnosti od: 

za dodelitev štipendije 

za sprejem v dijaški dom 

za počitniško delo 



za udeležbo na naravoslovnem taboru 

19. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Petra je napisala življenjepis za sprejem v dijaški dom, saj bo odšla v gimnazijo, v kateri je tudi 

evropski oddelek/za dodelitev štipendijo za šolanje na gimnaziji. 

b-naloga: 

Petra pripoveduje o svojem/lastnem življenju. 

To sem ugotovil/-a, ker je večina glagolov v 1. osebi (npr. rodila sem se, sem hodila). 

c-naloga: 

X Kraj in čas rojstva.     Ime očeta in matere. 

Dejavnosti v vrtcu.     X Treniranje odbojke. 

Sodelovanje na kulturnih prireditvah.   X Priznanja, ki jih je dobila. 

X Sodelovanje pri projektu Comenius.   X Vpis na gimnazijo. 

Zaposlitev po koncu šolanja.    Izbira tujih jezikov v srednji šoli. 

č-naloga: 

Srebrno Vegovo priznanje je dobila na državnem matematičnem tekmovanju.  

Zlato Stefanovo priznanje je osvojila v tekmovanju iz fizike. 

bronasto Preglovo priznanje pa je prejela na šolskem tekmovanju iz kemije. 

 

20. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Svoj življenjepis je napisala za to, da bi iz njega, tisti, ki jim je namenjen, prepoznali, njeno 

nadarjenost, predvsem na naravoslovnem področju. 

b-naloga: (ustno) 

Po smislu. 

 

21. naloga: 

Naslovnik mora prebrati celotno besedilo/Naslovniku ni treba prebrati celotnega besedila, da bi 

prepoznal življenjepis, saj se to ugotovi že iz poimenovanja besedilne vrste (Življenjepis)./saj je 

Petra na vrhu lista napisala, da je njeno besedilo življenjepis.  

 

22. naloga: 

Petrin življenjepis je uraden/neuraden. 

Tri značilnosti, po katerih sem to ugotovil/-a: 

 besedilo ima sporočevalca/Petrin naslov, 

 Petra se je podpisala z imenom in priimkom, 

 v besedilu ni uporabila slogovno zaznamovanih, neknjižnih besed. 

 

23. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Pikin življenjepis ni primeren, ker je v njem uporabila slogovno zaznamovane besede/neustrezne 

besede/besedne zveze. 

 



 

b-naloga: 

Rodila sem se v Kranju, 5. februarja 2001. Moja mama/mati je zaposlena v hotelu Golf na Bledu kot 

receptorka, oče pa ima svoje podjetje. V šolo sem začela hoditi leta 2007. Ves čas obiskujem/ hodim/ 

sem hodila v Osnovno šolo Matije Čopa Kranj. V 9. razredu sem tudi tekmovala iz slovenščine in 

prejela zlato Cankarjevo priznanje. Po končani osnovni šoli se bom vpisala na Gimnazijo Šentvid. 

 

24. naloga: 

a-naloga: 

2 1997–2003 BIVANJE: NOVO MESTO (STARŠI IN SESTRA) 

5 2004–2008 OBISKOVANJE GLASBENE ŠOLE RIBNICA, UČENJE KLAVIRJA 

10 OKTOBER 2016 VPIS: PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠTUDIJ 

RAZREDNEGA POUKA) 

1 16. 9. 1997 ROJSTVO: NOVO MESTO 

9 AVGUST 2014 DELO: VZGOJITELJICE V POČITNIŠKI KOLONIJI (BOHINJ) 

4 SEPTEMBER 2003 VPIS: OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK 

7 SEPTEMBER 2009 IZBIRNA PREDMETA: ANSAMBELSKA IGRA IN LIKOVNO SNOVANJE 

6 NOVEMBER 2008–

MAJ 2009 

TRENIRANJE: LATINSKOAMERIŠKI PLESI V PLESNI ŠOLI ČETVORKA 

8 SEPTEMBER 2012 VPIS: SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA NOVO MESTO, SMER 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

3 APRIL 2003 SELITEV: LOŠKI POTOK 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Špela Dolenc 

Hrib 38 

1318 Loški Potok        Loški Potok, 25.3. 2016 

 

ŽIVLJENJEPIS 

 

Rodila sem se 16. 9. 1997 v Novem mestu, kjer sem živela skupaj s starši in sestro do aprila leta 2003. 

Takrat smo se preselili v Loški Potok. Septembra istega leta sem začela hoditi v Osnovno šolo Dr. 

Antona Debeljaka Loški Potok. Od leta 2004 do 2008 sem v Ribnici obiskovala glasbeno šolo, kjer sem 

se učila igrati klavir. Od novembra 2008 do maja 2009 sem v Plesni šoli Četvorka trenirala 

latinskoameriške plese. V šoli sem se septembra 2009 izbrala izbirna predmeta ansambelska igra in 

likovno snovanje. Septembra 2012 sem se vpisala v Srednjo vzgojiteljsko šolo Novo mesto, na smer 

predšolska vzgoja. Avgusta 2014 sem delala kot vzgojiteljica v počitniški koloniji v Bohinju. Oktobra 

2016 se bom vpisala na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer bom študirala razredni pouk. 

 

          Špela Dolenc 

 

 

 



 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Špelin življenjepis je ustrezen/ni ustrezen, saj je vanj vključila podatke, ki so pomembni za 

zaposlitev v vrtcu/so v življenjepisu navedeni podatki, povezani z delom z otroki/vanj ni vključila 

takih podatkov, ki so pri zaposlitvi v vrtcu nepomembni. 

 

26. naloga: 

a, b, c-naloga: 

Po smislu.  

 

KNJIGO SO IZDALI – KNJIGA JE BILA IZDANA  

(Tvorni in trpni stavki) 

 
1. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Besedilo je lahko napisal nekdo, ki je temeljito prebral/preučil knjigo Moskovski zapiski/strokovnjak, 

ki je proučeval življenje in delo Žige Herbersteina/proučevalec knjige in njenega avtorja. 

b-naloga: 

V slovenščini/ruščini/nemščini/latinščini/angleščini. 

c-naloga: 

A Vsi Slovenci.     C Vsi Evropejci. 

B Duhovniki in vladajoči sloj.   Č Vsi pismeni Zemljani. 

č-naloga: 

Kraj izida: Dunaj   Čas izida: leta 1549 

 

2. naloga: 

a-naloga: 

Žiga Herberstein je v knjigi pisal o različnih slojih prebivalcev.    DA NE 

Rusi so Žigi zaradi njegovega znanja ruščine povedali marsikaj zanimivega. DA NE  

(Rusi so Žigi zaradi njegovega znanja slovenščine povedali marsikaj zanimivega.) 

Svoje ugotovitve o Rusiji je lahko primerjal z različnimi drugimi sestavki.  DA NE 

b-naloga: 

+ Kaj je najpomembnejše delo Žige Herbersteina? 

+ Iz katerega jezika so morali prevajalci prevesti knjigo v druge jezike? 

Kdo je prevedel knjigo Moskovski zapiski v različne jezike? 

+ Kakšen naslov je dal knjigi slovenski prevajalec? 

Kaj se je zgodilo leta 1548 na Dunaju? 

Kdo je prvič natisnil knjigo? 

+ Katerim popotnikom je bila knjiga dolgo edini vodnik? 

 

 

 



 

3. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Pojasnilo: V obeh povedih zvemo, da je knjiga Moskovski zapiski napisana v latinščini/katere knjiga je 

bila napisana v latinščini. 

b-naloga: 

 Obe povedi sta enostavčni/dvostavčni. 

 V obeh povedih lahko določimo vrsto razmerja med stavkoma/stavčne člene. 

c-naloga: 

A Kaj se je zgodilo.    C Kdo je dejanje naredil. 

B Kaj je pri tem dejanju nastalo.  Č Na kateri način se je dejanje zgodilo. 

č-naloga: 

Stavčni člen 1. poved 2. poved 

Osebek Žiga Herberstein Knjiga Moskovski zapiski 

Povedek je napisal je bila napisana 

Predmet knjigo Moskovski zapiski / 

Prislovno določilo v latinščini v latinščini 

d-naloga: 

Iz osebka 1. povedi izvemo, kdo je vršilec dejanja. 

Iz osebka 2. povedi izvemo, kaj dejanje prizadene oz. kaj pri njem nastane. 

e-naloga: 

A Ker se mu ni zdel tako pomemben, saj ga bralec že pozna. 

B Ker bralcu ni hotel izdati, kdo je vršilec dejanja. 

C Ker ni vedel, kdo je vršilec dejanja. 

Č Ker bralcev to ne bi zanimalo. 

 

4. naloga: 

a-naloga: 

Iz obeh stavkov izvem, 

 kaj se je s knjigo dogajalo. 

DA/NE, saj v 1. stavku izvem, da je bila prevedena (v več jezikov), v 2. stavku pa izvem, da jo berejo 

(tudi slovenski bralci). 

 kdo je vršilec dejanja. 

DA/NE, saj v 1. stavku ne izvem, kdo je knjigo prevedel, v 2. stavku pa izvem, da jo beremo 

slovenski bralci.  

b-naloga: 

Oba stavka sta tvorna. – Prvi stavek je tvorni, drugi pa trpni. – Oba stavka sta trpna. – Prvi stavek je 

trpni, drugi pa tvorni. 

 

5. naloga: 

Knjiga je bila prvič natisnjena leta 1549 na Dunaju. Evropi so bile tako razkrite nove ugotovitve o 

skrivnostnem mogočnem ruskem carstvu. Zaradi izčrpnosti in zanesljivosti je bila še dolgo edini 



vodnik popotnikom, ki so se odpravili v Rusijo, in za celotno zahodno Evropo najpomembnejši vir 

podatkov o mogočnem ruskem carstvu. 

a-naloga: 

A Prvi stavek govori o kraju izida knjige Moskovski zapiski. 

B Prvi stavek govori o času izida knjige Moskovski zapiski. 

C Prvi stavek govori o kraju in času izida knjige Moskovski zapiski. 

Č Drugi stavek govori o vsebini knjige. 

D Drugi stavek govori o skrivnostih ruskih ljudi. 

E Drugi stavek govori o mogočnem ruskem carstvu. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

1. stavek: Knjigo so prvič natisnili leta 1549 na Dunaju. 

2. stavek: Evropi so tako razkrili nove ugotovitve o skrivnostnem mogočnem ruskem carstvu. 

 

6. naloga: 

a-naloga: 

(Besedilo govori) o slovensko-ruski arhivski razstavi(, posvečeni 450. obletnici prve izdaje Moskovskih 

zapiskov). 

b-naloga: 

Besedilo je napisal nekdo od organizatorjev razstave/vodja muzeja, kjer je bila slovensko-ruska 

arhivska razstava. 

c-naloga: 

Besedilo je bilo napisano leta 1549/ leta 1999/leta 2005/leta 2012. 

č-naloga: 

A Da bi bralce obvestil o razstavi ob 450. obletnici prve izdaje Moskovskih zapiskov. 

B Da bi bralce povabil na slovensko-rusko arhivsko razstavo. 

C Da bi bralci prebrali njegovo mnenje o razstavi, posvečeni 450-letnici prve izdaje Moskovskih 

zapiskov. 

Č Da bi bralci povedali svoje vtise o slovensko-ruski razstavi. 

d-naloga: 

Slovensko-ruska arhivska razstava je posvečena 450. obletnici prve izdaje Moskovskih zapiskov. 

Vaš sprehod med panoji in vitrinami bo s sten spremljal Žiga Herberstein v štirih različnih poslaniških 

oblačilih. Vabljeni ste torej na potovanje med Ljubljano in Moskvo. Na njej boste srečali vladarje in 

plemiče, ugledne diplomate in razdražene kmete, različne vere in navade živahnega 16. stoletja. 

e-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Slovensko-rusko arhivsko razstavo so (organizatorji) posvetili 450. obletnici prve izdaje Moskovskih 

zapiskov. 

Vabimo vas torej na potovanje med Ljubljano in Moskvo. 

 

7. naloga: 

STAVEK TVORNI STAVEK TRPNI STAVEK 

Podatke o življenju v Rusiji je Herberstein zbral iz različnih 
virov. 

  

Podatki o življenju v Rusiji so bili zbrani iz različnih virov.   



Preučene so bile dotedanje evropske razprave o Rusiji.   

Cesarjev odposlanec je preučil dotedanje evropske razprave o 
Rusiji. 

  

Diplomat je ugotovitve teh razprav primerjal s svojimi 
izkušnjami. 

  

Ugotovitve teh razprav so bile primerjane z njegovimi 
izkušnjami. 

  

Prebrane in preštudirane so bile ruske knjige.   
Prebral in preštudiral je ruske knjige.   
 

8. naloga: 

a-naloga: 

DA NE 

Pojasnilo (ustno): V vseh povedih je le ena osebna glagolska oblika, in sicer v 1. povedi so izdali, v 2. 

je napisal, v 3. je opisoval in v 4 povedi je označil.  

b-naloga: 

povedek: so izdali 

predmet: ponatis Moskovskih zapiskov 

c-naloga: 

Vprašal/-a sem se z vprašalnico s kom/s čim/kako/kje. 

č-naloga: 

osebek: avtor 

prislovno določilo kraja: v knjigi 

d-naloga: 

pet/5 (stavčnih členov) 

Vprašalnica Izpisani stavčni člen 

Kaj je naredil/storil? je označil 

Kdo?/Kdo ali kaj? Herberstein 

Kje? v knjigi 

Koga? prvega ruskega cesarja 

Kako? kot nepravilnega vladarja 

e-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

V vseh povedih ni jasno izražen vršilec dejanja, in sicer je jasno izražen v 2., 3. in 4. povedi, medtem 

ko v 1. povedi ne zvemo točno, kdo so bili tisti, ki so izdali ponatis, ker je vršilec dejanja izražen 

posredno z zaimkom oni /v osebni glagolski obliki (so izdali). 

f-naloga: 

1. poved: Leta 2001 je bil v Slovenski matici izdan ponatis Moskovskih zapiskov. 

2. poved: Knjiga je bila napisana s pomočjo ruske literature. 

3. poved: V knjigi so bili opisani prebivalci Rusije kot državljani s kritičnim odnosom do oblasti. 

4. poved: V knjigi je bil prvi ruski car označen kot nepravilen vladar. 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

 Knjiga je bila izdana v slovenščini, ruščini in češčini.     trpni 



 Herberstein je bil v zborniku postavljen na prvo mesto.    trpni 

 Obravnavano je bilo delovanje slovenskih diplomatov v Pragi med svetovnima vojnama.  trpni 

 Prvi je bil tja poslan Ivan Hribar.       trpni 

 Opozarja tudi na Bogdana Osolnika in Jožeta Smoleta.    tvorni 

 Že kot poslanec je na Dunaju spoznal češke politike.     tvorni 

 V sklepni besedi je Milan Jazbec povzel misli avtorjev posameznih poglavij.  Tvorni 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Knjigo so izdali/je izdajatelj izdal v slovenščini, ruščini in češčini. 

Herbersteina so v zborniku postavili na prvo mesto. 

Obravnavali so delovanje slovenskih diplomatov v Pragi med svetovnima vojnama. 

Prvega so tja poslali/je tja diplomacija poslala Ivana Hribarja. 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

Tak način izražanja je ustrezen/neustrezen, saj avtor v življenjepisu na začetku ni navedel imena in 

priimka osebe, prav tako pa je uporabil le osebni zaimek mu, svojilni zaimek njegova in povratno 

svojilni zaimek svoje. Z zaimkoma mu in njegova pa bi moral le nadomestiti samostalnik oz. 

pridevnik.   

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Janez Filip Cobenzl se je rodil 28. maja 1741 v Ljubljani v znani plemiški družini Cobenzl. 

Dodelili so mu državno finančno službo v Bruslju.  

Leta 1777 je začel svojo diplomatsko kariero. 

Leta 1801 so ga poslali v Pariz kot avstrijskega veleposlanika. 

Leta 1805 so ga upokojili.  

Njegovo zapuščino so zato izročili sorodniku iz Gorice. 

 

JEZIKI DIPLOMACIJE 

(Uradni, državni in materni jezik) 

 

1. naloga: 

Okoliščine Slovenščina Kitajščina Angleščina 

Prvi pozdrav gostitelju ob prihodu na letališče.    

Priložnostni pogovor z gostiteljem med potjo do 
predsedniške palače. 

   

Slavnostni nagovor poslancem, ki ga tolmačka sproti 
prevaja v kitajščino. 

   

Protokolarna izročitev daril kitajskemu gostitelju ob 
spremstvu uradnih prevajalcev. 

   

Delovni pogovori »na štiri oči« z gostiteljem.    

Javna zahvala za gostoljubje in prijaznost Kitajcem ob 
slovesu. 

   

 

2. naloga: (ustno) 

Po smislu. 



 

3. naloga: 

a-naloga: 

A Da bi bralce opozoril na jezikovno raznolikost v Evropski uniji. 

B Da bi bralce povabil na tečaj enega od uradnih jezikov v EU. 

C Da bi bralce seznanil z uradnimi jeziki in s položajem slovenščine v EU. 

Č Da bi bralcem predstavil evropske jezike in njihovo vlogo v EU. 

 

 

b-naloga: 

V PIL-u/na spletnih straneh vlade RS/v leposlovni knjigi/v učbeniku za zgodovino/v leksikonu/ 

v časopisu Delo/v enciklopediji. 

c-naloga: 

97 % svetovnih jezikov se govori na drugih celinah.     DA NE 

(V Evropi se govori le 3 % jezikov, ostali pa po drugih celinah.) 

Vsak človek ima pravico do izobrazbe in sporazumevanja v svojem jeziku.  DA NE 

(V EU velja pravilo, da so vsi uradni jeziki držav članic tudi uradni jeziki EU.) 

Vsi slovenski predstavniki imajo enake možnosti uporabe slovenščine.   DA NE 

(Nekateri slovenski predstavniki na uradnih srečanjih vedno lahko zahtevajo  

slovenski prevod, drugim se to zgodi redko, tretji pa te možnosti nimajo nikoli.) 

Slovenščino lahko uporabljajo predvsem na neuradnih srečanjih.   DA NE 

(Na neuradnih srečanjih imajo manj možnosti za rabo slovenščine, saj ob takih  

srečanjih prevajanje ni predvideno.) 

č-naloga: 

Slovenski predstavniki imajo v EU pravico do uporabe slovenščine, vendar pa imajo težave s 

prevajanjem. Imajo pravico zahtevati tolmačenje iz slovenščine v drugi jezik, iz drugega jezika v 

slovenščino pa ne.  

d-naloga: 

Evropska unija je dostopna za vse državljane, ker imajo pravico, da se sporazumevajo in izobražujejo 

v maternem jeziku. 

 

4. naloga: 

Po smislu. 

 

5. naloga: 

a-naloga: 

Slovenščina je materni jezik priseljencem v Sloveniji, ki so se je morali ob prihodu dobro naučiti/ 

pripadnikom manjšin v Sloveniji, ki svoj jezik uporabljajo samo doma/ vsem državljanom Slovenije, saj 

jih slovenščina povsod obkroža/Slovencem v zamejstvu in izseljenstvu, ki se je naučijo najprej in jo 

govorijo doma/Slovencem v RS, ki se je naučijo že v družini in jo najpogosteje uporabljajo. 

b-naloga: 

X Ker materni jezik najbolje obvladamo in zato v njem tudi najbolje razumemo snov vseh 

predmetov. 

Ker znanje tujih jezikov ni tako pomembno, saj se lahko vedno enako učinkovito sporazumevamo 

s prevajalci. 

X Ker se tako začnemo zavedati, da je naš materni jezik enakovreden z drugimi jeziki, saj lahko 



v njem razmišljamo o različnih strokah. 

Ker tako spoznamo, da je naš materni jezik vreden veliko več kot nekateri drugi jeziki, zato 

smo lahko do njihovih govorcev vzvišeni in posmehljivi. 

X Ker ga bomo lahko samo tako tudi sami ustrezno uporabljali v javnosti, kot strokovnjaki ali 

pri uradovanju. 

c-naloga: 

26. decembra. 

Mednarodni dan maternega jezika praznujemo   1. maja. 

21. februarja. 

6. naloga: 

a-naloga: 

Jezik Prebivalec Prebivalka 

češčina Čeh Čehinja 

malteščina Maltežan Maltežanka 

bolgarščina Bolgar Bolgarka 

estonščina Estonec Estonka 

portugalščina Portugalec Portugalka 

b-naloga: 

grščina – v Grčiji in Cipru/Grčija Ciper 

nemščina – v Nemčiji, Avstriji, Luksemburgu in Belgiji/Nemčija, Avstrija, Luksemburg in Belgija 

nizozemščina – na Nizozemskem in v Belgiji/Nizozemska, Belgija 

francoščina – v Franciji, Belgiji in Luksemburgu/Francija, Belgija, Luksemburg 

poljščina na Poljskem/Poljska 

latvijščina – v Latviji/Latvija 

irščina – na Irskem/Irska 

 

7. naloga: 

V Evropski uniji je toliko uradnih jezikov, kot je držav članic.               DRŽI. NE DRŽI. 

Španija ima en uradni jezik.                   DRŽI. NE DRŽI. 

Prve uradne jezike so določili ob vstopu Slovenije v EU.                DRŽI. NE DRŽI. 

Slovenščina je eden od 24 uradnih jezikov EU.                 DRŽI. NE DRŽI. 

Besedila v slovenščini prevajajo v druge jezike, ne pa tujih besedil v slovenščino.           DRŽI. NE DRŽI. 

 

8. naloga: 

A V ustanovah Evropske unije. 

B V vseh državah, ki mejijo na Slovenijo. 

C V Sloveniji. 

Č V državah, kjer so izseljenci. 

D V zamejstvu na dvojezičnih območjih. 

E Vedno v vseh državah Evropske unije. 

 

9. naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Da je slovenščina uradni jezik v EU, za državljane Slovenije pomeni, da se lahko v evropskih 

ustanovah sporazumevajo v slovenščini.  



 Kadar slovenski poslanec v ustanovah EU govori v slovenskem jeziku, imajo pomembno vlogo 

tolmači, ki prevajajo besedilo iz slovenščine v tuji jezik. 

10. naloga: 

A Slovenščino je treba uporabljati samo v parlamentu, državnem svetu in na ustavnem sodišču 

Republike Slovenije. 

B Slovenščino uporabljamo v vseh uradnih pismih in uradnih pogovorih, npr. na pošti, v šoli,  

knjižnici ... 

C V Republiki Sloveniji moramo vedno uporabljati slovenščino, tudi v neuradnih pismih in neuradnih 

pogovorih. 

Č Slovenščino uporabljamo, kadar se sporazumevamo s tujci, tudi če so na turističnem ali poslovnem 

obisku. 

 

11. naloga: 

a-naloga: 

V Sloveniji imamo en uradni jezik/dva uradna jezika/tri uradne jezike/ štiri uradne jezike. 

b-naloga: 

Uradni jeziki V celotni Sloveniji V delu Prekmurja V slovenski Istri 

slovenščina x   

italijanščina   x 

madžarščina  x  

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

V delu Prekmurja imamo dva uradna jezika zato, ker tam prebiva madžarska manjšina, v slovenski 

Istri pa italijanska manjšina.  

č-naloga: 

Po smislu, npr. dve besedili od: 

 uradni dopisi (pisma, vabila)  

 javni oglasi 

 pravilniki v podjetjih 

 besedila v učbenikih 

 

12. naloga: 

Slovenščino kot državni jezik govorijo najstniki – predsednik države – vojaki v svoji prisegi – 

državljani v medsebojnih pogovorih – predstavniki sodišč – prebivalcih večjih krajev. 

 

13. naloga: 

Slovenščina je postala državni jezik leta 1991/1991. leta, ko je Slovenija postala samostojna 

država/ko se je Slovenija osamosvojila.  

 

14. naloga:/ 

 

 

 

 

 



 

 

15. naloga: 

 
16. naloga: 

Po smislu, npr.: 

1. fotografija: na Primorskem, v slovenskem in italijanskem jeziku, ker na tem območju živi 

italijanska manjšina 

2. fotografije: v Prekmurju, v Lendavi, v slovenskem in madžarskem jeziku, ker na tem območju živi 

madžarska manjšina 

3. fotografija: V Italiji, v Trstu; v italijanskem in slovenskem jeziku, ker v Trstu živi slovenska 

manjšina 

4. fotografija: V Avstriji, v Pliberku, v nemškem in slovenskem jeziku, ker na tem območju živi 

slovenska manjšina 

5. fotografija: na Primorskem, v slovenskem in italijanskem jeziku, ker na tem območju živi 

italijanska manjšina 

6. fotografija: na Primorskem, v slovenskem in italijanskem jeziku, ker na tem območju živi 

italijanska manjšina 

 

USTVARJALNI IZZIV 

1., 2., 3. naloga: 

Po smislu. 

 

VAJA DELA MOJSTRA 

(Glasoslovje, pravopis) 

 

1. naloga: 

K, l, j, b, m, r, z, l, m, j, t, r, s, r, z, l, č, n, p, r, d, j, l, c, n, p, l, n, l, s, t, j, n, c, n, P, r, š, r, n, v, m, t, r, g 

 

2. naloga: 



Marjetica je majhna travniška rastlina. 

Kravi so pred odhodom na pašnik obesili zvonec okoli vratu. 

Dedek je v delavnici iskal mizarski svinčnik. 

Otroci so v vrtcu z navdušenjem gledali slikanico. 

 

3. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

zahod – zahoden 

širok ozek 

Zahod je ena od štirih glavnih strani neba. Ljubljanska zahodna obvoznica je bila še v popoldanskem 

času polna razgrete pločevine. 

pohod – pohoden 

širok ozek 

Odziv staršev na sobotni pohod je bil zelo dober. Opozorili so otroke, da morajo obuti pohodne 

čevlje. 

razgled – razgleden 

širok ozek 

Ojstrica iz Velike Zake ima izreden razgled na Blejsko jezero. Na vrhu je postavljen razgledni stolp, 

odkoder se vidi širše območje Štajerske.  

b-naloga: 

Po smislu. 

 

4. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Bolnica – V Prekmurju bodo naslednje leto začeli graditi novo bolnico. 

bolnica – Bolnica je povedala zdravniku, da jo že cel dan boli glava.  

Igra – Igra med dvema ognjema je postala čez nekaj časa zelo napeta in izenačena. 

igra – Klara se že nekaj časa igra s svojimi prijatelji v peskovniku. 

Kolo – Plesi v kolu so znani le v Beli krajini./Po četrtem kolu še vedno vodi mariborski klub. 

Kolo – Bratu se je včeraj med vožnjo po gozdu pokvarilo kolo.  

 

5. naloga: 

NOVA GORICA – Nova Gorica 

BORIS ČADEŽ–BOKI – Boris Čadež–Boki 

TURISTIČNO DRUŠTVO MIRNA PEČ – Turistično društvo Mirna Peč 

DOLENJSKI LIST – Dolenjski list 

DOMINIKANSKA REPUBLIKA – Dominikanska republika 

JUŽNA AFRIKA – Južna Afrika 

BOG POZEJDON – bog Pozejdon 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO – projekt Rastem s knjigo 

STARI TRG OB KOLPI – Stari trg ob Kolpi 

ŠMARJE PRI JELŠAH – Šmarje pri Jelšah 

JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE – Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

DEPALA VAS PRI DOMŽALAH – Depala vas pri Domžalah 



SLONOKOŠČENA OBALA – Slonokoščena obala 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE – Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 

ATLANTSKI OCEAN – Atlantski ocean 

 

6. naloga: 

Po smislu, npr.: 

maj – Maj: Moj sošolec Maj se je odločil, da bo maja vsak dan šel na Šmarno goro. 

dnevnik – Dnevnik: V časopisu Dnevnik sem prebral marsikaj zanimivega o Zlatinem dnevniku.  

jurček – Jurček: V vasi niso mogli vedeti, da je sosedov Jurček v gozdu našel tako velikega jurčka.  

kovač – Kovač: Pri družini Kovač se je najstarejši sin izučil za kovača.  

Dalmatinec – dalmatinec: Prenočili smo pri prijaznih Dalmatincih, ki so nam pri večerji ponudili 

kozarec svojega dalmatinca. 

 

7. naloga: 

Po smislu, npr.: 

Pravijo, da so Blejske kremne rezine najboljše v Sloveniji.     DA NE 

Utemeljitev: Saj je to vrstni pridevnik na -ski in se mora pisati z malo začetnico. 

V evropski uniji 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov.    DA NE 

Utemeljitev: To je lastno stvarno ime, zato mora biti prva beseda (Evropski)  

zapisana z veliko začetnico.  

Za Božič smo se vsi skupaj zbrali pri babici, ki je pripravila okusno kosilo.  DA NE 

Utemeljitev: Prazniki (razen Prešernov dan, Marijino vnebovzetje) se pišejo z malo začetnico. 

Tečaj kitajščine so otroci obiskovali z velikim navdušenjem.     DA NE 

Utemeljitev: Vse jezike pišemo z malo začetnico. 

Mamo je Tinetovo vprašanje res presenetilo.      DA NE 

Utemeljitev: Svojilne pridevnike, nastale z lastnih imen bitij, pišemo z veliko začetnico.  

Razmišljali smo, ali naj se ustavimo tudi v Slovenski bistrici.     DA NE 

Utemeljitev: V večbesednih zemljepisnih krajevnih imenih, pišemo besedo Bistrica z veliko 

začetnico. 

Za praznik dela gre veliko Škofjeločanov na Križno goro nad Škofjo Loko.  DA NE 

Utemeljitev: Imena prebivalcev mest se pišejo z veliko začetnico. 

Domorodne prebivalce severne Amerike slabšalno imenujejo Rdečekožce.  DA NE 

Utemeljitev: Ker se pripadniki rase pišejo z malo začetnico. 

 

8. naloga: 

Družina Potočnik se je odločila, da bo za prvomajske počitnice potovala po eni od slovenskih 

pokrajinah. Najprej so se odpeljali proti Višnji Gori, ki leži ob avtocesti med Ljubljano in Novim 

mestom. Ko so avto pustili na parkirišču, so se peš odpravili do Valvazorjevega vodnjaka, da bi se 

malo spočili. Neja je zagledala črnca in v smehu dodala, da ta pa res ne more biti Višnjegorčan. Miha 

pa se je spomnil, da so pri slovenščini prebrali Kozlovsko sodbo v Višnji Gori, ki jo je napisal slovenski 

pisatelj Josip Jurčič.  

Nato so se še sprehodili po slikovitem starodavnem kraju in nadaljevali svojo pot. Prispeli so do gradu 

Turjak, a so si ga lahko ogledali le od daleč, saj je bil zaradi prenove zaprt za obiskovalce. Ker je imel 

Miha s seboj računalnik, je na spletni strani Javnega zavoda Trubarjeva domačija pogledal, kaj si 

lahko ogledajo v Rašici. Prebral je tudi, da je nedaleč stran Dobrepolje – veliko kraško polje s 



Podpeško jamo in največjim gajem v Sloveniji. Uspelo se jim je tudi dogovoriti, da pot zaključijo v 

Ribnici, središču dolenjske suhe robe. Če pa bodo imeli dovolj časa, si bodo ogledali tudi ribniški grad  

 

 

9. naloga: 

Mojega strica je v mladosti pot vodila marsikam/marsi kam po svetu.  

Malo kdo ve/Malokdo ve, da je je bil uspešen diplomat in pogajalec.  

Stric je redkokdaj/redko kdaj govoril o svoji službi, ko smo ga obiskali. 

Marsikdo/Marsi kdo mu je zavidal službo v tujini.  

Kadar koli/Kadarkoli se je vrnil domov, nas je presenetil z majhnimi darili. (Možni sta obe rešitvi.) 

Vedno je govoril, da ima redko katera/redkokatera dežela toliko lepot kot Slovenija.   

Marsi kdaj/Marsikdaj je bil razočaran nad novicami, ki jih je prebral v tujih časopisih. 

Teta se večkrat razjezi, saj pravi, da v službo ne more v kateri koli/katerikoli obleki. (Možni sta obe 

rešitvi.) 

 

10. naloga: 

Dare je stal na poti in čakal teto, ki se bo pripeljala z avtobusom.  

Kaja je sesala sobo in se jezila na mlajšega bratca, ker ji je bil napoti.  

Upala je, da je sosed ne bo vprašal, zakaj je prišla domov tako zgodaj.  

Domačini si gledali v nebo in se spraševali, kaj jim bo prinesla noč.  

Kmalu zatem je na dvorišče prišlo nekaj otrok iz sosedovega bloka.  

Vaščani so nam povedali, da se približno 400 m za tem ovinkom pojavi kolesarska pot.  

Zborovodkinja jo je prosila, naj zapoje na glas.  

Sošolcu, ki mu slovenščina ni bila materni jezik, je naglas v besedi povzročal veliko težav.  

 

11. naloga: 

Mama je Juretu kupila pulover, ki je bil moder in zelen. Kakšen pulover je imel?  

modro-zelen pulover. 

Lea je iz omare vzela majico, ki je bila bela z odtenkom črne. Kakšno majico ima Lea?  

črnobelo/črno belo majico. 

Prijateljica je Neji podarila zapestnico modro kot nebo. Kakšno zapestnico je dobila Neja?  

nebesno modro zapestnico. 

Maja je želela imeti sobo zelene barve, ki bo svetla. Kakšno sobo je želela imeti Maja?  

svetlozelene /svetlo zelene barve. 

Roža na oknu je imela liste zelene kot oliva. Kakšni so bili listi rože? Olivno zeleni listi. 

Teta Marjeta je imela na praznovanju oblečen kostim, ki je bil rjav kot čokolada. Kakšne barve kostim 

je imela teta? Čokoladno rjav kostim. 

Poleg telefona sem kupil tudi etui, ki je bil zelen in moder. Kakšen etui si imel? Zeleno-moder etui.  

 

12. naloga: 

a-naloga: 

107 – stosedmo     777 – sedemsto sedeminsedemdeset 

9.096 – devet tisoč šestindevetdeset   1570 – tisoč petsto sedemdeset 

10.167 – deset tisoč sto sedeminšestdeset;   2013. – dvatisočtrinajstem 

297 – dvesto sedemindevetdeset    466 – štiristo šestinšestdeset 

 



13. naloga: 

Nejc me je vprašal, kdaj bodo začeli s prenovo naše ulice. 

Maja je na vso moč zavpila: »Ali boš že ugasnil računalnik in pospravil svojo sobo!« 

Ali si se kdaj vprašal, zakaj Jureta po tistem dogodku ni bilo več na dvorišče? 

Urška je zajela sapo in mirno rekla, naj odide v svojo sobo. 

Po prstih je zapustila sobo in odšla v temno noč. 

Si že pogledala posnetek včerajšnje dokumentarne oddaje? 

Joj, kako sem se ustrašila moškega s črnim klobukom! 

a-naloga: 

Glasno branje povedi. 



 

 


