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Martina Križaj, Marja Bešter Turk

Rešitve nalog iz samostojnega delovnega zvezka

IZDAJA  
S PLUSOM
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1 To sem jaz
1. Z veliko začetnico. 

Ker je začetek povedi. 
Vprašaj. 
Npr. Ker sem napisal vprašanja.

8.  

IME + +
PRIIMEK + -
STAROST + +
RAZRED + +
DRUŽINA + -
KRAJ BIVANJA + +
DOMAČI NASLOV + -
TELEFONSKA ŠTEVILKA + -
KONJIČKI + +
ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI + +
DOMAČE ŽIVALI + -

NINA MATIC

9. Nina. 
Npr. Navedla je več podatkov o sebi kot Matic. 
Nina. 
Npr. Pri Nini doma imajo akvarij z ribami, Nina si 
želi še psa.

10. NE (Nina je starejša od Matica.) 
NE (Nina obiskuje osnovno šolo v Ljubljani./Matic 
obiskuje osnovno šolo v Tolminu.) 
NE (Matic se vozi s skirojem, Nina pa s kolesom.) 
NE (Nina ima brata.)  
DA 
NE (Nina nima psa, rada pa bi ga imela.) 
NE (Matic hodi v glasbeno šolo./Nina hodi v 
plesno šolo.) 
NE (Ninin brat je Aljaž.)

14. DA 
Učitelca, živijo! – Spoštovana gospa učiteljica! 
Odgovorte – Prosim, da mi odgovorite 
nasledna – naslednja 
Ali ste kot otrok imeli vzdevek. – ? 
Kdo Vas je z njim prvič poklical. – ? 
Ali Vas zdaj še kdo pokliče s tem vzdevkom. – ? 
LP – Lep pozdrav 
Manjka tudi podpis (npr. Jure Kuhar).

Vaja dela mojstra
1. Z veliko. 

Ker imena, priimke in vzdevke pišemo z veliko 
začetnico. 

2. Miha, Erika, Andrej, Marko  
Černigoj, Rogelj, Kovač 
Mič, Erči, Rolkar, Presta  
veliko  
Npr. Ker je zvit/pretkan/iznajdljiv.

3. Z veliko. 
Ker imena, priimke in vzdevke pišemo z veliko 
začetnico.

4. Matic, Nina, Aljaž
6. Z veliko. 

Imena. 
Živali.

7. Z veliko.  
Ker imena živali pišemo z veliko začetnico. 
veliko

8. p, C, V, s, S, M, A, S, V, k, V, h, C, m, S, m, A, p, R
9. France Prešeren, Barbara Hočevar, Murija, Ana 

Pevec, Katjo, Kitka, Nejc, Ivo, Pikiju, Tomažu, Papi
10. Komu je ime Aljaž? Kako se piše Nina? Komu je 

ime Matic? Kje živi Matic? Kdo živi v Ljubljani? 
Koliko je star Matic? V kateri razred hodi 
Nina? Kam hodi Matic ob torkih? Kdaj hodi k 
tabornikom? S kom se Nina rada igra? Kaj ima 
Nina doma? Kaj se uči Matic? Kaj najraje dela 
Nina s sošolkami? Kako skrbi Nina za ribe v 
akvariju? Za kaj skrbi Aljaž?

2 Kaj stoji na koncu 
povedi?

1. NE
2. Po veliki začetnici.  

Po ločilu na koncu povedi. 
3. Ime mi je Matic.Živim v Tolminu.Star 

sem devet let in hodim v četrti razred.Rad 
igram nogomet, se vozim s skirojem in igram 
računalniške igrice.Hodim v glasbeno 
šolo.Učim se igrati na harmoniko, zato moram 
doma veliko vaditi.Ob torkih hodim k verouku, 
ob petkih pa k tabornikom. 
Sedem. 

4. Ime mi je Matic. Živim v Tolminu. Star sem devet 
let in hodim v četrti razred. 
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Piko. 
Ker ni vprašanje. 
Pika. 
Ker Matic ne sprašuje ali vpije.

5. Kako ti je ime? Ali se pišeš Novak? Kje živiš? 
Koliko si star? V kateri razred hodiš?  
Vprašaj.  
Ker gre za vrašanja. 

6. Juhu, sneži! Brrr, kakšen mraz! O, kako lep 
snežak! Dragi Matic! Pazi, avto! 
Klicaj. 
Ker z njimi ne sprašujemo.  
Ker z njimi ne pripovedujemo. 

7. Ne. 
Zadnjo besedo v teh povedih sem izgovoril 
različno visoko.   
Po ločilu na koncu povedi./Po piki, vprašaju, 
klicaju.  
Ne. 
Prvi deček je povedal, da je pijača dobra. Deklica 
je izrazila svoje navdušenje nad pijačo. Drugi 
deček je vprašal, ali je to dobra pijača. 
pika, klicaj, vprašaj 
vprašalna, vprašajem.; vzklična, klicajem.; 
pripovedna, piko. 

8. piko, vprašalne, vzklične, klicaj, pika, klicaj
9. vzklična, vprašalna, pripovedna, vzklična, 

vprašalna, pripovedna
10. Na spletu sem spoznala Mašo iz Maribora. 

Kako se piše? Ali je Maša stara 11 let in hodi v 
plezalno šolo? O, mislim, da jo poznam tudi jaz! 
Jutri zvečer se bova prvič pogovarjali po telefonu. 
Povej ji, da jo lepo pozdravljam. Ej, kakšno 
presenečenje! 
Zdravo! Jaz sem Jan in tole je moj kuža Tačko.

11. Pripovedne. 
S piko.

12. Vprašalne. 
Z vprašajem. 

13. Vzklične. 
S klicajem.  

15. Koliko je ura? Na drsališču sem srečala Mojco in 
Jano. Dajmo, naši! Joj, kako to boli! Poglej, poglej, 
kako lep metulj! 

16. 

 

VRSTE POVEDI

PRIPOVEDNA
končno ločilo: končno ločilo: 

 
končno ločilo: 

vprašaj klicajpika

VPRAŠALNA VZKLIČNA

3 Kje stoji vejica?
1. Da. 

Na koncu povedi manjkajo ločila. 
Naštej tri ptice pevke. Katera ptica je to? 
Kukavica leže jajca v gnezda drugih manjših ptic. 
Kukavičji mladič takoj potisne iz gnezda druga 
jajca ali druge mladiče. Pazi, kukavica!   
Ker jih napišemo na koncu povedi.

2. Vejica. 
b, b 

3. Z glasom. 
4. Letni časi so pomlad, poletje, jesen, zima. Okoli 

Sonca krožijo Merkur, Venera, Zemlja, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Bor, smreka, 
jelka in macesen so iglavci. Na borovnicah, 
malinah, robidnicah in jagodah je včasih zelo 
nevaren droben zajedalec. Matejev pes je vesel, 
poslušen in pameten. V nahrbtnik zloži oblačila, 
čutaro, malico, nož, kompas, zemljevid, svinčnik, 
beležko, žepno svetilko, povečevalno steklo, 
daljnogled, piščalko, nekaj vrečk in škatlice za 
zanimive stvari. Za vetrnico potrebuješ valovito 
lepenko, lesene količke, žebljičke in matice. 

5. vejico, in
6. Da se bo še nadaljevala. 

ko, da, ker, če, ki, zato, ampak  
ko, da, ker, če, ki, zato, ampak

7. Po televiziji lahko celo vidimo oblake, ki se 
premikajo nad državami. Pazite, da vas na plaži 
ne opeče sonce. Položaj zvezd se spreminja, 
ker se Zemlja vrti okoli Sonca. Velikega detla 
lahko opazujemo, ko si išče hrano po vrtovih. 
Hobotnica brizgne curek črnila, da bi preplašila 
napadalca. Jezdec ne more voditi konja, če so 
vajeti predolge. Konji se bojijo striženja, zato jih 
je pred tem treba umiriti. Aleš je sicer zmagal, 
ampak ni bil vesel.

15. a, b, č, d, e, g 
a) V prostem času rada igram kitaro, pojem, 
berem in se ukvarjam z ritmično gimnastiko. 
b) Želim si napisati knjigo, ki bi bila v knjižnici ves 
čas izposojena. 
č) V vesolju so številna vesoljska telesa: planeti, 
zvezde, kometi in asteroidi.  
d) Sonce je na nebu videti čisto majhno, ker je 
zelo oddaljeno od Zemlje.  
e) Župan je povedal, da bodo tudi letos priredili 
turistične dneve.  
g) Špela je najraje sedela ob očetu, ko je slikal.
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4 Kako ti je ime in kaj 
si?

2. Babica in njena soseda.  
V babičinem stanovanju.  
O svojih vnukih. 
Kaj rada delata. 
Ne.  
Marjetica rada bere, Jurček pa rad planinari.

3. Marija, Breda, Jurček, Marjetica, Niko Grafenauer, 
Ron, Ljubljana, Podnart, Stol, Skrivnosti, Opera, 
Hrestač 
Z veliko. 
Ker so to lastna imena.

4. malo 
veliko 
Lastna imena. 
Ker poimenujejo posamezno osebo, posamezno 
žival, posamezni zemljepisni pojav ali posamezni 
predmet.

5. Z zapisom z veliko oz. malo začetnico.

gora Ana

pisatelj Nova Gorica

deček Župančič

reka Cesarjeva nova oblačila

avtocesta Drava

sinica Cankarjev dom

svinčnik Gorenjska
7. Anja, Petra, Mariboru, Pohorju, Krnu, Velenju, Moj 

dežnik je lahko balon, Vile, Babica v supergah, 
Eva Bernik 
Po tem, da so napisana z veliko začetnico. 

Anja Maribor Moj dežnik je lahko balon

Petra Pohorje

Eva Krn Vile

Bernik Velenje Babica v supergah
8. tri, zemljepisna, stvarna, veliko
9. 

Slovenec Vrhnika Ciciban

Svetlana Ljubljanica Nedeljski dnevnik

Makarovič Mars Sneguljčica in 
sedem palčkov

Mariborčan Tolmin

Liska Slovenija

Triglav

Čopova ulica

10. Z veliko. 
Ker so zemljepisna lastna imena. 

11. Z veliko. 
Ker so zemljepisna lastna imena.  

12. Republika Slovenija./Slovenija. 
Z veliko.  
Ker je zemljepisno lastno ime. 

13. Npr. Večer, Slovenske novice, Dnevnik, Finance, 
Nedelo, Delo, Gea, Pil … 
Z veliko. 
Ker so stvarna lastna imena.

14. Z veliko.  
Ker so stvarna lastna imena.

15. 

 

SPLOŠNA OZ. OBČNA IMENA
zapis z  začetnico

LASTNA IMENA
zapis z  začetnico

VRSTE IMEN

malo veliko

lastna imena

(Marija, Ron)
lastna imena
(Ljubljana, Stol)

lastna imena
(Solzice, Hrestač)

bitij
zemljepisna stvarna

 Imena oseb, prebivalcev, živali … 
Imena krajev, pokrajin, gora, rek, držav … 
Imena knjig, prireditev, časopisov, revij …

Vaja dela mojstra
1. Deklica. 

Marjetica. 
Marjetice. 
Deklico. 
Po nagovoru./Po zapisu z veliko začetnico. 
Marjetica, marjetice 
NE 
Ker je Marjetica lastno ime, marjetica pa občno. 
lastno 
občno

2. Deček. 
Goba. 
NE 
Gobe ne govorijo.  
Črka j. 
Kot veliko tiskano črko. 
Ker Jurček sprašuje gobo, ali ji je ime Jurček. 
Črka j. 
Kot malo tiskano črko. 
Ker je jurček vrsta gobe.   
Ali si ti tudi Jurček? Ne, jaz sem jurček.  
lastno 
občno
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3. DA 
Manjkajo ločila na koncu povedi. 
Živijo! Jaz sem Franci Maček. To je moj maček 
Joni. Kdo si pa ti? 
NE  
Prva poved je vzklična, zato napišem klicaj. Druga 
in tretja poved sta pripovedni, zato napišem piko. 
Zadnja poved je vprašalna, zato napišem vprašaj.    
Beseda maček. 
NE 
veliko, (Maček), malo, (maček)  
Ker je prvič lastno ime (priimek), drugič pa občno 
(vrsta živali).  
Živijo! Jaz sem Franci Maček. To je moj maček 
Joni. Kdo si pa ti? 
maček, Maček

4. TE ILUSTRACIJE JE NARISAL BOŽO KOS. 
POČITNICE SO PREŽIVELI NA LADJI GALEB. 
ŠKOCJANSKE JAME SO SISTEM VODNIH JAM, 
SKOZI KATEREGA TEČE REKA REKA. 
Te ilustracije je narisal Božo Kos. Na okensko 
polico je priletel kos. V poletnem jutru nas je 
zbudil galeb na pomolu. Počitnice so preživeli na 
ladji Galeb. Škocjanske jame so sistem vodnih 
jam, skozi katerega teče reka Reka. 
Z veliko. 

5. bitij.; zemljepisno; zemljepisno; zemljepisno; 
stvarno; zemljepisno

6. b 
Trije naslovi stolpcev zahtevajo zemljepisno 
lastno ime (Ime kraja, Ime gore, Ime reke).

5  Matejev nemški 
ovčar

1. O Marku. 
Npr. Da se je za pusta našemil v čarovnico. 
očetov, mamino, sestrine, babičin, bratov, 
dedkova, tetino

2. malo
3. O učencih in učenkah 4. b. 

Opisovali so svojo domačo žival. 
Bojanovega, Aleševo, Matičevega, Blaževega, 
Matejevega, Anžetovo, Markovega, Katjino, 
Aninega, Mojčino

4. veliko
5. Mogoče je Andrejev, Andrejin, Matjažev, Binetov, 

Tjašin, Evin, Lukov ali Brankov.
6. sestrino, Aljaževo, Aničin, Jernejev, Jankov, 

bratrančevo, Špelino, Mikijevo 
7. O Mateju. 

Npr. Da ima rad pse.  
nemški, angleški, italijanski, avstrijski, madžarski, 
francoski, ameriški, španski, ruski

8. malo
9. slovenska, idrijsko, koprsko, trojanskimi, indijsko, 

grški, srbskih
10. mariborsko, kranjskem, jeseniški, bohinjskega, 

portoroškem, kamniško, soško, kraških
11. Prva z malo, druga z veliko začetnico. 

Ker je ime ceste. 
veliko, veliko

12. Celovške ceste 153, Koprsko ulico 90.; Nanoški 
ulici 11.; Tržaški cesti 87.

13. dunajski – povemo, katere vrste je zrezek; 
Dunajski – zemljepisno lastno ime; Goriški – 
zemljepisno lastno ime; goriške – povemo, katere 
vrste so češnje; Portugalska, Nizozemska, Danska 
– zemljepisna lastna imena; evropske – povemo, 
katere vrste so države; Evropske – zemljepisno 
lastno ime; Gorenjskem – zemljepisno lastno ime

6 Igramo se detektive
2. Ne. 

Ker ni bila predstavljena njena zunanjost.   
Ne. 
Kakšna je njena zunanjost. 

4. Ne. 
Ker ni bila predstavljena njena zunanjost.   
Svoje mnenje o njeni zunanjosti.

6. Da.  
a 

7. opis
8. 35 let. 

170 centimetrov. 
65 kilogramov. 
Gosti, kodrasti, rdeči.  
Okrogel in pegast.  
Svetlo zelene.  
Nosi očala s črnim okvirjem in ima črno piko 
desno nad zgornjo ustnico.  
V pisano bluzo s kratkimi rokavi ter v enobarvno 
jopico in krilo v isti barvi.  
V črne ali modre balerinke.  
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Zlate uhane in zlato verižico.
9. TEŽA, STAROST, LASJE, OBRAZ, OBUTEV, NAKIT, 

VIŠINA, OČI,  POSEBNOSTI, OBLEKA

STAROST

VIŠINA 170 cm

TEŽA 65 kg

LASJE gosti, kodrasti, rdeči

OBRAZ

OČI svetlo zelene

POSEBNOSTI

OBLEKA pisana bluza, jopica in krilo v 
isti barvi

OBUTEV črne ali modre balerinke

NAKIT
10. Da. 

Predstavljena je zunanjost osebe. 
Brata Matevža. 

STAROST 20 let

VIŠINA 180 cm 

TEŽA 75 kg

OBRAZ ovalen

LASJE kratki, črni, skodrani

OČI modre

NOS šilast

POSEBNOST uhan v levem ušesu
Ponavljanje besed v povedih. 
Moj brat Matevž je star 20 let. Matevž je visok 
180 cm in težek 75 kg. Matevž ima ovalen obraz. 
Matevž ima kratke skodrane črne lase. Matevž 
ima modre oči in šilast nos. Matevž ima v levem 
ušesu uhan.

12. Klovna. 
Povedi niso pravilno razvrščene.   
… 
Npr. Klovn ima okrogel obraz in velik rdeč 
nos. Oči so črno obrobljene. Velika usta ima 
narisana z belo barvo. Lica so rdeče napudrana. 
Je plešast, nad obema ušesoma ima prilepljen 
koder rdečih las. Je nizke postave. Oblečen je v 
oranžne hlače, rumeno srajco in zelen suknjič. 
Okrog vratu ima zavezano vijoličasto kravato. 
Na hlačah so temno rdeče pike. Hlače imajo 
naramnice. Te se spredaj zapenjajo z velikima 
gumboma. Obut je v prevelike čevlje, eden je 
modre, drugi pa roza barve. 

13. zunanjosti
16. odnos do sošolcev, odnos do učiteljev, odnos 

do dela in učenja, moja ocena njegove/njene 
zunanjosti

Vaja dela mojstra
1. DA 

Predstavljena je zunanjost osebe. 
Da.  
Ker je njegova zunanjost natančno predstavljena.  
… 
Prodajalec. 
O ropu. 
Da bi roparja ljudje laže prepoznali in ga 
pomagali ujeti.  
DA 
Njegova zunanjost je natančno prikazana.

2. Govori o tem, da so prej opisanega roparja že 
ujeli.  
DA 
Prodajalec. 
V odlomku piše, da je prodajalec nepridiprava 
natančno opisal.

3. Klovna. 
Ponavljanje.  
Klovn je imel okrogel obraz in velik rdeč nos. 
Bil je plešast. Oblečen je bil v oranžne hlače, 
rumeno srajco in zelen suknjič. Imel je vijoličasto 
kravato.

4. brat.; sin, hči.; vnuk, vnukinja.; nečak, nečakinja.; 
bratranec, sestrična. 
Z malo.  
Ker so občna imena, ta pa pišemo z malo 
začetnico.

7. lasje.; lase.; zobe, hčer, sinova./sina.; dve leti.; 
črne oči.; očem, ušesom.; ljudi.

8. Kje je stala Alenka in se opazovala? Česa se zelo 
razveseli učiteljica? Kakšen je njen obraz? Kdo 
govori mirno in nekoliko odsekano? Kaj je po 
poklicu Boža Jelenc? Koga so policisti hitro ujeli? 
Kako je prodajalec opisal nepridiprava? 

10. Moja učiteljica je vljudna do učencev, učenk, 
staršev in sodelavcev. Od nas zahteva, da napake 
odpravimo. Ima goste črne lase, ki segajo do 
ramen. Policisti iščejo fanta iz Ribnice, ki je pred 
dvema dnevoma odšel od doma.
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11. 

STAROST 10 let

VIŠINA 120 cm 

TEŽA 40 kg

LASJE ravni, črni

OČI modre

NOS privihnjen

POSEBNOST zobni aparat

OBLEKA hlače in majice, kratko krilo ali 
obleka

7 Po poklicu sem …
3. Veterinar. 

c, d, f
4. Zdravi živali. 

V ambulanti, na kmetiji in v živalskem vrtu. 
Z nagobčnikom, s termometrom, stetoskopom in 
z otoskopom.

5. V ambulanti. 
Po navadi jih njihovi lastniki prinesejo v kletkah. 
Opazuje bolno žival.  
Se pogovori z lastnikom živali.  
Če zboli konj ali krava. 
Da bi preprečil širjenje nalezljivih bolezni. 
Kadar tam zbolijo živali. 
Uspava jih. 

6. DELO  
PROSTOR  
PRIPOMOČKI

DELO PROSTOR PRIPOMOČKI

VETERINAR 
(opis)

zdravi hišne 
ljubljence, živino, 

divje živali

ambulanta
živalski vrst

kmetija

nagobčnik
termometer

stetoskop
otoskop

7. dela, kje, pomaga
8. 2, 3, 4, 1
11. O arheologu.
12. Iz treh. 

1. odstavek: DELO; 2. odstavek: PRIPOMOČKI; 3. 
odstavek: PROSTOR 
DA

13. NE, DA, DA, DA, DA 
Arheolog sklepa o človeški preteklosti.

14. v muzeju, v muzeju, na terenu/prostem, v muzeju
15. računalnik – za zapisovanje, urejanje in 

shranjevanje podatkov; kramp – za izkopavanje; 
vedro – za izpiranje zemlje s predmetov; lestev – 
za globoke izkope in fotografiranje; vrečke – za 
shranjevanje najdb

Vaja dela mojstra
1. učitelj, prodajalec/trgovec, zdravnik, frizer, poštar/

pismonoša, gasilec, zobozdravnik, avtomehanik, 
dimnikar, voznik/šofer, natakar, kuhar

2. učiteljica, prodajalka/trgovka, zdravnica, 
frizerka, poštarica, gasilka, zobozdravnica, 
avtomehaničarka, dimnikarica, voznica/šoferka, 
natakarica, kuharica

3. Grabita seno. Pleveta/okopavata na vrtu/njivi. 
Orjeta njivo. Molzeta. Sadita krompir. Obirata 
sadje. Kosita travo. Krmita živali.

4. traktor, molzni stroj, kosilnica, obračalnik, vile, 
kosa, grablje, puhalnik  
S traktorjem vozi prikolico. Z molznim strojem 
molze. S kosilnico kosi travo. Z obračalnikom 
obrača seno. Z vilami trosi gnoj. S koso kosi 
travo. Z grabljami grabi seno. S puhalnikom 
spravlja seno v silos.

5. Npr. Na polju/njivi prideluje poljske pridelke. 
Na travniku kosi travo. V kozolcu suši seno. V 
kokošnjaku goji kokoši. V vinogradu prideluje 
grozdje. V svinjaku redi prašiče. V hlevu redi 
krave. V sadovnjaku prideluje sadje. 

6. b, č, e, f, g, h
7. Živinorejec je človek, ki redi/vzreja živino. 

Poljedelec je človek, ki se ukvarja z obdelovanjem 
zemlje in gojenjem rastlin za pridobivanje 
hrane. Sadjar je človek, ki se ukvarja z gojenjem 
sadnega drevja in pridelovanjem sadja. 
Vinogradnik je človek, ki se ukvarja z gojenjem 
vinske trte in pridelovanjem grozdja.

9. 

konj kobila

krava tele

kozel kozlič

oven jagnje

zajklja zajček

svinja prašiček

petelin kokoš
10. Npr. govedo: krava, bik, vol 

drobnica: ovca, jagnje, koza 
perutnina: kokoš, puran, raca 

11. veterinar; Tam bo pregledal bolnega konja.  
levu; Veterinar mu bo najprej dal pomirjevalo.  
Nakit; Razstavili ga bodo v muzeju. 
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12. kopačem; lestvijo.; škatlah.; čopičem, kirurškemu 
orodju.; življenju 

13. Veterinar pregleduje bolne mačke, pse, hrčke in 
druge živali v ambulanti. Živali z lastniki počakajo 
v ambulanti, da jih veterinar pregleda. Živali 
je treba cepiti, da preprečimo širjenje bolezni. 
Arheolog uporablja računalnik, ko zapisuje, 
shranjuje in ureja podatke. Lestev mora uporabiti, 
če je izkop zelo globok.

8 Beseda iz besede
1. Malinov sladoled je iz maline. Lešnikov sladoled 

je iz lešnikov. Mangov sladoled je iz manga. 
Vanilijev sladoled je iz vanilije. Limonin sladoled 
je iz limon.

2. kamilični čaj, lipov čaj, pšenični zdrob, 
pomarančni sok, špinačna juha, 
kruhovi cmoki, jajčna jed, ajdovi žganci

3. iz borovnic, iz višenj, iz fižola, iz ribeza, iz 
kumaric, iz paradižnika

4. sliv.; jabolk.; limon.; sadja.; skute.; mleka.; riža.; 
krompirja.

5. pasja uta, levja kletka, potniška ladja, zobni 
aparat, invalidski voziček, tovorni vlak, poštni 
nabiralnik, smučarska oprema

6. za otroke, za mladino, za bolnike, za mizarje, za 
deklice

7. študente.; upokojence.; dame.; kolesarje.; 
učitelje.; družine.; dečke.

8. Marinkin, Cenetova, Blaževa 
Npr. Modra rokavica je Juretova, rdeča pa 
Matejina. Zelena kapa je Matjaževa. Hej, Jernej, 
mislim, da je ta knjiga tvoja! Denarnica je 
Matjaževa. Ta mobitel je moj.

9. bratovo ravnilo, sestrin zvezek, učiteljičina torbica, 
babičina jopica, Andrejevi starši, Primožev 
prijatelj, Markova soseda, Mihova učiteljica, 
Simonov

10. starec, veseljak, učenjak, bolnik, lenuh, velikan, 
poštenjak, lažnivec, počasnež

11. lenoba, osamljenost, poštenje/poštenost, 
umazanost/umazanija, samota, velikost, čistoča/
čistost, veselje

12. radirka, vozilo, grablje, likalnik, tiskalnik, tehtnica, 
cedilo, šivanka, sesalnik/sesalec

13. spalnica, telovadnica, smučišče, kuhinja, igrišče/
igralnica, čakalnica, sušilnica, jedilnica, drsališče

14. Da ima kratke rjave lase, modre oči, pege, dolge 
noge ter da je dobre volje in ljubi/ima rad ljudi.

15. dolgolas, zelenook, rdečeličen, kratkonog, 
miroljuben, hribolazec, domoljub

16. tak, ki ima svetle lase; tak, ki ima kodre v laseh/
tak, ki ima kodraste lase; tak, ki ima bose noge; 
tak, ki ima dolge prste; tak, ki ima rjave oči; tak, 
ki ima dobro srce; tak, ki ima devet let; tak, ki ima 
kratko dlako; nosi pisma; seka kamne; čistimo 
zobe

9 Lepa beseda lepo 
mesto najde

4. … 
v oči, prekinja, sega, odgovarja, govori, prijazen

6. d (in a, če veš, kako se piše)
7. Policist in fantje. 

Fant. 
Policistu. 
NE 
Pozdraviti in ogovoriti bi ga moral drugače, ker se 
ne poznata in ker je policist uradna oseba, npr. 
Dober dan!, nagovoriti pa z gospod policist. 

9. dobro jutro, na svidenje 
dober dan, na svidenje 
dober večer, lahko noč

10. adijo, papa, na svidenje 
čav, živijo, zdravo 
čav, adijo, živijo, zdravo – Tako pozdravljam 
sorodnike, sošolce, znance, prijatelje.  
papa – Tako pozdravljam mlajše otroke.  
na svidenje – Tako lahko pozdravim kogar koli.

12. Pogovarjali sta se. 
Urša in Nejc. 
Iz šole. 
V parku podnevi (po pouku). 
O tem, kaj se je dogajalo v šoli med Uršino 
boleznijo. 
Ne. 
Ker je bil pogovor predolg, da bi si ga lahko v 
celoti zapomnil.

13. Nejc. 
S pozdravom. 
Odzdravila mu je. 
Ali je Urša že zdrava. 
Kaj novega se je zgodilo v šoli in pri Nejcu. 
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K zdravnici. 
Adijo.

14. Da. 
Gledala sta se v oči, nista skakala drug drugemu 
v besedo … 
Da. 
Poslušal jo je, ni je prekinjal, spraševal jo je …

15. NE, DA, NE, NE, NE, DA
16. Neknjižne. 

NE 
Te besede v pogovoru uporabljajo najstniki.

17. Tikala. 
Drug drugemu sta rekla ti, ne pa vi. 
Da.  
Tikamo svoje sošolce, prijatelje in sorodnike. 
Neustrezen. 
Ker vikamo neznane odrasle osebe ali uradne 
osebe. 
Ne.  
Odrasle neznane ljudi bi morala vikati.

19. Melita in gospa Bergant. 
Ne. 
Po tem, da se je Melita gospe predstavila in ji 
rekla, da bi rada govorila z gospo Bergant. 
Potrkala je na vrata.  
Da.  
Preden vstopimo v prostor drugega, potrkamo. 
Dober dan. 
Da. 
Gospa Bergant ni Melitina sorodnica ali 
prijateljica, temveč je neznana odrasla oseba. 
Predstavila se je. 
Ker se neznanim osebam ob srečanju vedno 
predstavimo. 
Z imenom in priimkom. 
Da. 
Gospa Bergant. 
Tikala. 
Vikala jo je. 
Da. 
Gospa Bergant ni Melitina sorodnica ali 
prijateljica, temveč je neznana odrasla oseba; 
neznane odrasle osebe vikamo. 
Da bi se vpisala v skupino navijačic. 
Naklonjeno/prijazno. 
Kolikokrat na teden so treningi.  
S pozdravom. 
Na svidenje. 
Ker neznane odrasle osebe in uradne osebe 
pozdravimo drugače kot svoje sorodnike, 

prijatelje. 
Da. 
Gospo Bergant je ob srečanju in slovesu 
vljudno pozdravila, predstavila se je z imenom in 
priimkom, vikala jo je, ni ji segala v besedo …

20. Živijo! – Dober dan! 
Adijo! – Na svidenje! 
tikanje – vikanje 
neknjižni jezik – knjižni jezik  
Ločita se po pozdravu ob srečanju in slovesu 
ter po tikanju in vikanju. Ker sta Urša in Nejc 
vrstnika, gospa Bergant in Melita pa nista enako 
stari in se nista poznali od prej. 

21. drugače, vikamo
22. Melita in gospa Bergant. 

Po pozdravih in vikanju. 
Ker je gospa Bergant uradna oseba. 
Da. 
Npr. Melita je gospo Bergant pozdravila z dober 
dan in na svidenje, vikala jo je in z njo govorila 
knjižno.

23. b, č, e, g 
a) Melita je potrkala na vrata, preden je vstopila 
v sobo. 
c) Trenerka in Melita se ob pozdravu nista 
rokovali. 
d) Trenerka je bila do Melite prijazna.  
f) Trenerka in Melita sta govorili knjižno. 

24. a
27. Fant, uslužbenka in veterinarka. 

V zavetišču za izgubljene živali. 
Da bi si izbral psa. 
Ne.  
Npr. Ker sta se mu predstavili. 
Ne. 
Fant ni bil vljuden do uradnih oseb in ni upošteval 
pravil uradnega pogovora.

Vaja dela mojstra
1. oče, stol, smuči, prijateljica, steklenica, juha
2. štumfi – nogavice, lojtro – lestev, ful – zelo, 

popucal – počistil, znucani – izrabljeni/obrabljeni, 
špegle – očala, šefla – zajemalka, šparam – 
varčujem

4. Ali boš še dolgo na treningu? – Ali boste še 
dolgo na treningu? 
Izvoli, sedi. – Izvolite, sedite. 
Kdo trenira tvojo hčer? – Kdo trenira vašo hčer?

5. osoren/nevljuden, odzdraviti, oditi, nestrpen/
nepotrpežljiv, neuraden, odgovoriti, vikati, 
kratkočasen/zanimiv/zabaven
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6. Npr. govorim hitreje in kričim.; govorim počasneje 
in z nižjim glasom.; govorim hitreje in z višjim 
glasom.; mrmram, jecljam.

8. Tretja ura bo danes odpadla, ker si bomo ogledali 
nastop folklorne skupine. Urši je bilo žal, ker ni 
mogla priti na Nejčev koncert. Zdravnica mi je 
rekla, da sem zdrava. Melita bi se rada vpisala 
k navijačicam, ker veliko potujejo. Melitini 
starši morajo podpisati prijavnico, če se bo 
odločila priključiti navijačicam. O navijačicah je 
Meliti pripovedovala prijateljica, ki je že dolgo 
v tej skupini. Gregor je na spletu izvedel, da v 
zavetišču oddajajo živali. V Horjul ne bo šel, ker 
je predaleč iz Ljubljane. Prišel bo popoldne, ko 
bodo obiskovalci sprehajali pse. Pridi še ti, če 
imaš čas.

10 Prosim, hvala, 
oprosti!

2. Da bi mu Eva posodila radirko. 
Prošnjo. 
NE 
NE 
Prvi. 
…

3. Prosim, da mi posodiš šilček./Mi lahko posodiš 
šilček? 
Prosim, da mi pokažeta svoje rešitve./Mi lahko 
pokažeta svoje rešitve? 
Prosim, da daste knjige na mizo./Lahko daste 
knjige na mizo?  
Prosim, da izklopite mobilne telefone./Lahko 
izklopite mobilne telefone?

5. Najlepša hvala, Zahvaljujem se, sem … hvaležen, 
Hvala lepa, Tisočkrat hvala

7. Kadar osebe vikamo. 
8. prošnjo, zahvalo, opravičilo, prosim, hvala, oprosti/

oprostite
11. V prvem in četrtem. 

Po besedi prosim. 
Sin. 
Mami. 
Sin. 
Mama. 
Da naj ga pokliče.   
Da ne bi zamudil pouka klavirja. 

Po prenosnem telefonu.  
Tine. 
Miklavžu. 
Da naj mu prinese drsalke in hokejsko palico. 
1. 12. 2019.    
Napisano je v desnem kotu zgoraj. 
NE 
…

12. …  
Npr.

Maribor, 24. 9. 2019

Spoštovana gospa Polonca Kovač!

Sem Anja Novak, učenka 4. razreda OŠ Tezno 
in sem velika ljubiteljica Vaših pravljic. Že dolgo 
časa si zelo želim dobiti Vaš podpis. Zato Vam 
zdaj pošiljam Vašo knjigo in Vas prosim, da 
se vanjo podpišete in mi jo nato vrnete po 
pošti. (Prilagam ovojnico z znamko in s svojim 
naslovom.)

Upam, da mi boste lahko izpolnili mojo veliko 
željo.

Lepo Vas pozdravljam. 

 Anja Novak
13. V desni zgornji kot. 

Npr. Draga babica/Dragi stric … 
Pod besedilom in pred podpisom. 
Samo z imenom. 
Ker so moji sorodniki.  
Desno spodaj.  
… 
Znamka.

14. Tretje. 
Po besedah Zahvala in Hvala. 
Sandi. 
Boštjanu. 
Za kolo, ki ga je Nejc potreboval za kolesarski 
izpit. 
Po elektronski pošti. 
Po obliki.

16. DA 
Po besedah se zahvaljujem, hvaležni in hvala. 
Anica in (pesnik) Feri Lainšček. 
Maji in zimi. 
Za pomoč na smučišču in za sneg. 
To, da je pesem. 
Drugo.
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17. Drugo. 
Po besedi oprosti. 
Oče./Mama. 
Hčerki Mojci. 
Ker je ne more peljati k angleščini. 
Ker si je Matic poškodoval gleženj in ga je 
moral/-a odpeljati na urgenco. 
Da. 
Vljudno je, če povemo, zakaj česa nismo mogli 
storiti.

18. V rubriko Za. 
Opravičilo. 
V večji prazen prostor.  
Da. 
Ker se z njim začne vsak dopis.  
Npr. Draga Nika! 
Vsebino elektronskega sporočila. 
Da. 
Oprosti/oproščam se. 
Da. 
Ker je vljudno, če povem, zakaj me ne bo. 
Da. 
Npr. Lep pozdrav/Lepo te pozdravljam. 
Z imenom. 
Ne. 
Ker se v elektronskem sporočilu ti podatki 
izpišejo sami. 
Npr.

Od: Aljaz.Cepon@prejemnik.si 
Za: Nika.Verk@prejemnik.si 
Datum: …

Zadeva: Opravičilo

Draga Zala!

Oprosti, ker ne bom mogel priti na praznovanje 
tvojega rojstnega dne. Ravnokar sem izvedel, 
da bom imel v petek tekmo. Domov se bom 
vrnil šele pozno zvečer. 

Lep pozdrav

Aljaž
19. Da. 

Krajše bo. 
Ker ima prenosni telefon omejeno število znakov. 
Ne. 
Ker mora biti sporočilo kratko.  
Ne.  
Ker se podatki o pošiljatelju izpišejo sami. 
Ne.  
Ker se izpiše sam.

Vaja dela mojstra
1. Zahvala. 

Po besedah se zahvaljujem in hvala. 
Jakob. 
Po njegovem podpisu. 
Pod pozdravom, desno spodaj. 
Sošolkam in sošolcem. 
Po nagovoru. 
Levo zgoraj pod krajem in datumom pisanja.  
Klicaj. 
Za risbe in njihove pozdrave. 
V Valdoltri, 25. 10. 2019. 
Desno zgoraj.

2.  

kraj in datum pisanja
nagovor

vsebina

pozdrav
podpis

3. Nagovor. 
Draga teta! 
Zahvalo. 
Zahvalil se je z besedama se zahvaljujem.

5. Tretje. 
Po besedah Opravičilo in sorči. 
Neknjižna.  
Oprosti. 
Maša.  
Zali. 
Po elektronski pošti. 
Ker je ni počakala.   
Ker je morala iti po Ines.  
… 
Ker sta prijateljici./Ker se poznata. 

6. Zahvala. 
Po besedi hvala. 
Sošolec. 
Po tem, da omenja pouk in učilnico.  
Sošolcu. 
Po besedi si pomagal vem, da gre za moške 
vrstnike. 
Po prenosnem telefonu. 
…

7. Prošnja/ukaz. 
Po piščevi zahtevi, da naj Maja vrne knjigo. 
NE 
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Npr. Ni uporabljena beseda prosim. 
Maji. 
NE 
Ker se pisec ni podpisal.  
Verjetno je njegova sestra ali sošolka. 
Po tikanju in nagovoru z imenom. 
Jezen. 
… 
Npr.

Maja!
Prosim te, da mi takoj vrneš knjigo, ki sem ti 
jo posodila.

8. Z zahvalo izrečemo svojo hvaležnost za kaj, 
kar nam je koristilo. S pohvalo izrečemo svoje 
priznanje za dobro opravljeno delo.  
zahvalo, pohvalo

9. c
10. Za nagovorom stoji klicaj ali pika. Pod prošnjo se 

ni treba podpisati. Prošnjo izrekamo z besedo 
zahtevam. Zahvalimo se, kadar nam je žal, da 
česa nismo mogli storiti. 

11. V Metliki živi Tadejeva teta Irena. Naši sorodniki 
so se iz Celja preselili v Postojno. Tudi letos je 
Slovenijo obiskalo veliko Angležev, Italijanov 
in Nizozemcev. Najbolj obiskana kraja sta bila 
Bled in Piran. Napisi v Kopru so v slovenskem in 
italijanskem jeziku. V Ljubljani bo danes zvečer 
zaprta Celovška cesta. Promet bo mogoč po 
Nemški cesti.

12. slon, francije – Slon, Francije 
krvavcu, nadi, izoli. – Krvavcu, Nadi, Izoli 
ljubljano, ljubljanica, ptuj, drava – Ljubljano, 
Ljubljanica, Ptuj, Drava  
Žiga, evropi – Žiga, Evropi

13. V tej učni enoti smo spoznali prošnjo, zahvalo 
in opravičilo. Matej se boji, da bo zamudil pouk 
klavirja. Mojčin brat si je pri športu zvil gleženj, 
zato ga je oče odpeljal na urgenco. Anja je 
poslala pismo pisateljici, ki je napisala veliko knjig 
za otroke in mladino. Jakob se je zelo razveselil, 
ko mu je učiteljica prinesla risbe sošolcev in 
sošolk. Sandi bo kmalu ozdravel, če bo upošteval 
zdravnikov nasvet. Anica si je poškodovala 
koleno, ker je z desno smučko zapeljala s 
poteptanega smučišča. Frida je na praznovanje 
svojega rojstnega dne povabila Nejca, Evo, Anjo 
in Natašo, ampak Nejc ji je sporočil, da ne bo 
mogel priti.  

11 Kako je prav: 
močerat ali 
močerad?

1. ješ 
jež 
Anže. 
NE

2. NE 
Moral bi napisati jež.

3. Pravilno je močerad, ker rečemo močerada. 
Medved, labod, golob, ker rečemo: medveda, 
laboda, goloba.

4. Ker rečemo gumba, zemljevida, snega, mraza, 
deževati/dežuje/dežja.

5. sladoled, rob, arheolog, nož, plaz, pamet, slap, 
otrok, koš, ples

6. Zob, ker rečemo zoba, 
pomlad, ker rečemo pomladi, 
krog, ker rečemo kroga, 
obraz, ker rečemo obraza, 
mož, ker rečemo moža.

7. Primož, Aljaž, Ambrož, Aleš, Andraž, Matjaž, Blaž, 
Miklavž, Matevž 
Rečemo Primoža, Aljaža, Ambroža, Aleša, 
Andraža, Matjaža, Blaža, Miklavža, Matevža. 
Janez, Boris, Denis 
Rečemo Janeza, Borisa, Denisa. 
Vid, Borut, David 
Rečemo Vida, Boruta, Davida.

8. grop – grob, trk – trg, storš – storž, gozd – gost 
9. glasbena, sladkih, težko, gumbka, dedka
10. rizba – risba, glatka – gladka, kroška – krožka, 

golopčka – golobčka
11. DA 

nahrbtnikov, zvezkov, robčkov, sladkorja 
12. Negdo – Nekdo, Gdaj – Kdaj
13. siv, svojeglav, osel, bil, vrv, vesel, gnil, pav, črviv, 

izdrl
14. nov, bel, domov, lov, napisal
15. misel.; rov.; kol.; povedal.; pevki.; igralca. 

Rečemo: misli, rova, kola, povedala, pevec, 
igralec.

16. sol.; pral.; cev.; sov.; prav.; cel.
17. ovca, volk, polž, jabolko
18. souze – solze, vovne – volne, use – vse, uzamem 

– vzamem, dougo – dolgo
19. Učeraj je padau snek. Alež in jast sva se šla v 
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gost kepat. Ko sva se naveličala, sva se lovila 
okrok drevez. Doma nama je mama poztrekla s 
slatkim čajem. 
Včeraj, padal, sneg, Aleš, jaz, gozd, okrog, dreves, 
postregla, sladkim

12 Kako je prav: zajc 
ali zajec?

1. zajec
2. piščanec, hrček, vrabec/ptiček, pes, tiger 

b 
3. zvonec, robec, lonec, trobec  

Polglasnik.
4. e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e
5. kamen, maček, ljubezen, delavec, jasen, kotiček, 

igralec, pevec, bolezen, medvedek 
e

6. konjiček, psiček, ježek, teliček, žrebiček, repek, 
zobek, nosek

7. konec, hlebec, teden, mesec, torek, Koper, 
dedek, učenec, meter, kanarček, popek

8. klanec, zvezek, zvonček, sošolec, hrbet, robček?, 
maček, kovanec, pes

9. Polglasnik. 
NE

10. r
11. krt, vrč, grm, srna, srce, grb
12. rdeča, rjav, črna
13. jadernico – jadrnico, veternico – vetrnico, deržiš 

– držiš, četertek – četrtek, erjave – rjave, zajterk 
– zajtrk

14. veter.; meter.; november.; Peter.; Koper 
e

13 Besede z lj in nj
2. Matevž.  

Ker ima tam prijatelje, ljubeznivo učiteljico in 
prijaznega knjižničarja. 
Branje. 
Veliko otroško enciklopedijo živali. 
Pravljice ali druge domišljijske zgodbe.

3. 

BESEDE S ČRKAMA 
LJ

BESEDE S ČRKAMA 
NJ

prijatelje, ljubeznivo, 
učiteljico, pisateljic, 
najbolj, mandeljni, 
postelji, pravljice, 
domišljijske, veselje

knjižničarja, konjiček, 
branje, zadnja, knjiga, 
knjige, knjižnico

4. najbolj, knjige, pravljicami, domišljijskimi, 
učiteljica, ljubezniva, prijatelji, knjižnico, Knjige, 
knjižničar, branje, konjiček, najljubša, pisateljica, 
mandeljnov, postelje, Knjige, veselje

5. knjiga, knjižnica, knjižni, prijatelj, ljubezniv, 
zaljubiti se, knjižničar, knjigarna, književnost, 
pisateljica, ljubezen, poljub

6. čevelj, škorenj, metulj, konj, nagelj, lokvanj, žebelj, 
kostanj

7. cilj; vonj; fotelj.; pladenj?; molj?; dragulj.
8. kral – kralj, ogen – ogenj, žul – žulj 
9. prijatelj; učitelj; ravnatelj?; ljubitelj; pisatelj.
10. reditelj, vzgojitelj, voditelj, izumitelj, graditelj, 

skladatelj
11. prijateljica, učiteljica, vzgojiteljica, rediteljica, 

ravnateljica, pisateljica, izumiteljica, voditeljica
12. manj; bolj, boljši.; dovolj
13. V prvem stolpcu so besede s črkama lj, v drugem 

pa s črkama nj.
14. ponedeljek, nedelja.; vprašanje?; srnjak.; krošnjo.; 

pljuči; štorklje.; Zemlje.; vesolje.; češnja; Pisanje, 
konjiček

15. Ljubljana, Kranj, Trbovlje, Grosuplje, Trebnje, 
Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, 
Spodnja Sorica, Srednja vas, Zgornja Šiška, 
Zadnji Vogel 

16. življenje 
življenju.

17. prijateljski; učiteljski; zemeljski; konjske; češnjev; 
čevljarju?; poljske; življenjski; pljučnico.; 
vesoljci

18. krogla, orglice, škatla, bakla, bergla

14 Ne vem, nisem
1. Ženska in Jure. 

Ženska. 
Ali ve, katerih dreves je na Pokljuki največ.  
Zanikal je. 
Po besedi ne.



14

2. Dva.  
Učiteljica in Tanja. 
Učiteljica in Jure.  
Učiteljica.  
Ali je Tanja napisala nalogo med odmorom. 
Tanja. 
Z besedo ja. 
Jure. 
Z besedo ne.

3. trdilne, nikalne
4. c, č, d, f 

Po besedah ne in ni. 
c) ne, č) ne, d) ni, f) ne 
a) Narava se ne prebuja. b) Živali ne spijo v 
svojem brlogu. e) Nebo se ne bo razjasnilo. 

5. Nikalne.  
Z besedo ne. 
Sova ponoči ne spi. Medved ne vidi dobro. Raca 
ne krmi svojih mladičev. 
b

6. ne cveti, ne plava, ne raste, ne lovi, ne 
prežvekuje, ne gloda, ne sesa, ne piči 

7. Nikalne. 
Največji kiti nimajo zob. Drevesa niso vedno 
enako visoka. Včasih ljudje nočejo pomagati 
komu v stiski. 

8. ni, nočem, nimam, nisem 
9. Ne vem, nisem; Nimam; ne grem, ne znam 

ne vem, nisem, nimam, ne grem, ne znam 
10. niso, nima, nočejo, ni
11. Npr. ne živi, ni, nimajo, niso, ne jedo
12. bodice, grbe.; grbo, bodic.; trobec, grive.; grivo, 

trobca.; kljun, gobca.; gobec, kljuna.; perje, dlake.; 
dlako, perja.

13. jopico.; hlače.; superge/čevlje.; zlato ribico.; 
torbo.; radirko/svinčnik.; svinčnik/radirko.; mačko.     
Babica mi ni spletla jopice. Nataša ni oblekla 
hlač. Aleš ni obul superg/čevljev. V akvarij nismo 
dali zlate ribice. Nisem si pripravila torbe. Zakaj 
mi nisi posodil radirke? Anja pod klopjo ni našla 
svinčnika. Moja sošolka nima mačke.

14. Ne vstopaj s sladoledom. Ne prižigaj cigaret./Ne 
kadi. Ne trgaj cvetja. 

16. Obleka ne naredi človeka. Nesreča nikoli ne 
počiva. Mačke nimajo kljuna. Nebo je oblačno. 
Anica ne bo prišla domov. Nebo ne bo jasno. 

17. Sinica nima goste in dolge dlake. Divji petelin ne 
lovi ptičev. Zajec nima kratkih uhljev. Piščanci ne 
sesajo materinega mleka. Veverica ni zapustila 
svojega skrivališča. 

15 Dnevi, meseci in 
prazniki

2. Uslužbenec v upravi Tehniškega muzeja Slovenije 
v Bistri. 
Javnosti./Obiskovalcem muzeja. 
Da bi obiskali muzej.   
Objavljeno je bilo na spletu. 
… 
O ponovnem odprtju Tehniškega muzeja v Bistri. 
Kdaj bodo muzej odprli ter ob katerih dnevih in 
ob kateri uri bo odprt za obiskovalce.  
Ne. 
Ob ponedeljkih bo muzej zaprt. 
Ker je takrat državni praznik – dan spomina na 
mrtve. 
Ne. 
Med tednom bo odprt od 8. do 16. ure, ob 
sobotah od 9. do 17. ure, ob nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 18. ure. 
Da. 
Vse dni bo odprt 8 ur.  
Iz podatkov v urniku.

3. petek, torka, petka, sobotah, nedeljah, 
ponedeljkih 
Z malo.

4. Sedem.

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja
 Z malo. 

…
5. malo
6. sreda, ponedeljek, nedelja, petek, torek, sobota, 

četrtek.
7. marca, novembra 

marca, novembra 
Z malo.
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8. 

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december
 Z malo. 

…
9. malo
10. januar, marec, maj, julij, avgust, oktober, 

december.; april, junij, september, november.; 
februar 

11. t, s, o, f, m, a, j, d, m
12. rojstni dan, god
13. Z malo. 

novo leto.; dan upora proti okupatorju.; praznik 
dela.; dan državnosti.; dan reformacije.; dan 
spomina na mrtve.; božič.; dan samostojnosti in 
enotnosti. 
Prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni.

14. Prešernov dan.; Marijino vnebovzetje. 
Z veliko.

15. malo, Prešernov, Marijino 
16. novo leto.; binkošti.; veliko noč.; valentinovo.

16 Izvedel sem nekaj 
novega

1. Veselo novico./Da so Lucijo že našli. 
Tri leta. 
Ne. 
Kaj pa? Katero Lucijo? 
Da. 
Npr. Ker je hotel izvedeti več o tem. 
V časopisu, po radiu, televiziji ali na spletu. 
Preberemo jih v časopisu ali na spletu, 
poslušamo jih 
po radiu ali gledamo po televiziji. 
Po radiu. 

Ker jih sporočijo še isti dan.
4. Občan./Neki voznik. 

V ponedeljek zjutraj./ Zjutraj v ponedeljek,  
12. julija 2019. 
V jarku ob cesti.

5. Lucija je že doma 
Najbolj pomemben podatek. 
Pogrešano deklico po naključju odkril voznik 
Kdo je deklico našel in kako. 
Da si dogodek lahko bolj živo predstavljamo. 
Lucija in njena mama  
Srečo./Veselje./Zadovoljstvo./Ljubezen./Nežnost. 
… 

6. Delo, 13. julija 2019, Primož Škerl, Janez Novak
7. časopisu, televiziji, kdaj, zakaj
9. 

PRVO BESEDILO DRUGO BESEDILO

V Ljubljano sta prispeli 
dve žirafi.

Novomeški gasilci so 
pogasili požar.

Žirafi. Osemnajstletnik in 
gasilci.

V torek, 30. septembra 
2019.

V soboto, 7. julija 
2019.

V Ljubljani. V Novem mestu.

Ker v ljubljanskem 
živalskem vrtu niso 
imeli žiraf.

Ker je fant zaspal.

 Ker so značilna za novico. 
Da. 
Npr. Iz novice izvemo odgovore na ta vprašanja.

10. 

PRVO BESEDILO DRUGO BESEDILO

X X

X X

X X

X X

X
11. NE 

Na isti dan sta prispeli dve žirafi, tretja pa bo 
naslednji dan. 
Iz Češke. 
DA 
Obe sta stari eno leto. 
NE 
Da sta potovali dolgo in v prikolici, nastlani s 
senom; tu sta počivali, vsaki dve uri pa sta lahko 
vstali. 
Da so istega spola. 
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NE 
Ker se istospolne žirafe med seboj bolje 
razumejo. 
Moškega. 
Z besedo samček.  
dolgovratnež 
To sta obe žirafi, ki sta prispeli prvi, in žirafa, ki bo 
prispela naslednji dan. 

12. NE, DA, NE, NE, DA
15. Kaj se je zgodilo? 

Kdo mu je metal hrano? 
Kdaj se je to zgodilo? 
Kje se je to zgodilo?

16. Otroci. 
Ko so smučali pri bližnji skakalnici./Pred 
štirinajstimi dnevi. 
Tonček. 
Domačini. 
Tako, ki jo uživajo ljudje./Kruh in razno sadje. 
Da. 
Ne. 
Do razdalje enega metra ali dveh metrov. 
Ne. 
Ne. 
Da. 
Lahko bi napadla ljudi. 
Vračal bi se po hrano, ker bi ga ljudje nanjo 
navadili. 
Novinarka, ki je novico pripravila, in člani lovske 
družine. 
Iz izkušenj z medvedi. 
Ne. 
Medvedka bodo morali ustreliti. 
Prebivalci Loškega Potoka. 
Ne. 
Ker hranijo medvedjega mladiča, čeprav jim lovci 
to odsvetujejo.

18. Novinarka. 
V Loškem Potoku. 
Po televiziji. 
Novinarka. 
DA 
Govoril je neki moški, verjetno lovec (glede na to, 
kar je povedal). 
Ker se ukvarja z gozdnimi živalmi in o njih veliko 
ve.

Vaja dela mojstra 
1. c 

Besedilo je nasvet, kako moramo ravnati, da ne 
pride do srečanja z medvedom ali če se v gozdu 
srečamo z njim. 
1: Kako lahko preprečite srečanje z medvedom 
2: Kako ravnajte ob srečanju z medvedom

2. Če je medved blizu tebe in meniš, da te bo 
napadel, počasi lezi na tla z obrazom navzdol. 
Če zagledaš medveda, ki te še ni opazil, se 
počasi umikaj tja, od koder si prišel. 
Če se ti približuje medved, ki te še ni opazil, 
začni govoriti z mirnim glasom in se polčasi 
umikaj.

3. a, b, č, d, e
5. Otroke iz skupine Muce je obiskal veterinar. 

V vrtcu v Šempetru v Savinjski dolini. 
5. junija 2019. 
Otroci iz vrtca in veterinar.

6. Novica o dogodku. 
V besedilu najdemo podatke o vprašanjih, ki so 
značilna za novico.

7. NE, DA, NE, NE
8. veterinarka, vzgojitelj
9. „kuhar”, 18-letnik, fant 

Ker se ista beseda ne sme ponoviti tako blizu. 
Ker fant ni bil pravi/poklicni kuhar.

10. a, b, a
11. podnevi, začeti, zaspati, počasi, zjutraj, mrtev, 

blizu, spomniti se
12. otrok; veterinarjem Ožbaltom Podpečanom; 

uri.; vprašanj.; mladičev; kilometrov; starših.; 
ljubljanskem živalskem vrtu

13. bo legel, bo prišel, se bo spoprijateljila, bo
14. Kaj se je včeraj zjutraj srečno končalo? Kako 

je voznik odkril pogrešano deklico? Kje je zdaj 
Lucija? Kdaj so prekinili naporno iskanje? Koga je 
iskalo štirideset psov?

15. Čemu 
Zakaj

16. Ko je pogrešano deklico občan našel v jarku, 
so končali iskanje. Ko je zagledala medveda, je 
od strahu zakričala. Perilo operem, potem pa ga 
obesim.

17. Najprej si umijem roke in potem začnem jesti. 
Najprej pojem večerjo, nato si umijem zobe. 
Najprej preberem besedilo, nato odgovarjam na 
vprašanja. 
Ko si umijem roke, začnem jesti. Ko povečerjam, 
si umijem zobe. Ko preberem besedilo, 
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odgovarjam na vprašanja.
18. Npr. sestra gleda televizijo. 

jem oreščke. 
gledam skozi okno.

19. Prvo. 
DA 
a 
PREJ: Zbudila sta ga dim in vročina. POTEM: Fant 
je poklical gasilce na pomoč. 
Ko so otroci smučali pri skakalnici, so zagledali 
medvedjega mladiča. 
Ko sta fanta zbudila dim in vročina, je poklical 
gasilce na pomoč. 
a 
Medtem ko so otroci smučali pri skakalnici, so 
zagledali medvedjega mladiča.

17 Primerjajmo besede
1. Pozdravi.
2. Dober dan rečem, ko koga srečam. Adijo rečem, 

ko se od koga poslavljam. Zdravo ali živijo rečem, 
ko koga srečam ali ko se od njega poslavljam.   

3. Ima enak pomen. 
Oba pozdrava lahko uporabim, ko se od koga 
poslavljam ali ko koga srečam. 
Nasproten.  
Prvega uporabim, ko se poslavljam, drugega pa, 
ko koga srečam.

4. Npr. Čav!, Dober večer!, Dober dan! 
Na svidenje!, Čav!, Živijo!, Lahko noč! 
Živijo!

Besede z enakim pomenom
1. Na Turjaku. 

Ker ima tam babico in psa Dina. 
kuža 
cucek, mrcina 
Enak pomen.

2. stara mama, mami, hosta, oči, keks, konec tedna
3. mačko, Mucka; bistra, pametna; Neresnica, laž; 

Lekarno, Apoteka
4. 4, 6, 3, 2, 1, 5
5. a) kura, tovornjak, mesec, ded, kolo, letalo, 

deček, čarovnica 
b) boječ, krasen, tečen, delaven, radosten, 
trapast, ubog, pameten

Besede z nasprotnim pomenom
1. velik.; dolgo.; čist.; skodrani.; vesel.; visoka. 

Nasprotnega.
2. največji, najmanjši; mlajše, starejše; cenejši, 

dražji; ponoči, podnevi, nizke, visoke; vzide, zaide, 
zjutraj, zvečer, vzhodu, zahodu 
ponoči, podnevi; nizke, visoke; vzide, zaide; 
zjutraj, zvečer; vzhodu, zahodu

3. lahka, debel, ravna, poln, star, mrzlo, mokra, 
nedolžna, spočit, umirjen

4. a) star, svetel, črn, hiter, glasen, ozek, slab, sit 
b) noč, bolezen, mladost, odgovor, jutro, veselje, 
ljubezen, konec 
c) popraviti, odkriti, gledati, odpreti, zbuditi se, 
dovoliti, kupiti, govoriti, najti, spomniti se 
č) notri, malo, spodaj, zadaj, poleti, blizu, nikoli, 
popoldne 

Besede z ožjim pomenom in besede  
s širšim pomenom
1. Sadje, zelenjava in cvetje.

hruške kumare vrtnice

breskve paradižnik gerbere

jagode solata sončnice

grozdje paprika lilije

slive korenje nageljni
2. Sadje. Zelenjava. Cvetje.
3. širši, ožji
4. priimek, šport, goba, bolezen, prst, črka, mesec, 

dan, praznik
5. vozilo/prevozno sredstvo, pokrivalo, poklic, ptica/

ptič
6. Npr. Narodna galerija, Opera, Mestni muzej 

harmonika, citre, violina 
poper, cimet, ingver 
sinica, kos, brinovka 
poletje, jesen, zima 
torta, keksi, sladoled 
malinovec, voda, kokta

7. slaščica/sladica, drobnica, del jedilnega pribora, 
obuvalo/obutev, plovilo, oblačilo, pisalo, iglavec/
drevo, svetilo

8. pes – zver; kit – domača žival; noga – del obraza; 
žaba – kača; avto – svetilo; smreka – sadje/sadež

9. enakim 
punce 
potunkala 
spodnje hlače 
plovilo 
širšim 
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morske jedi 
Npr. ocvrti lignji, rižota z morskimi sadeži, ribja 
juha

18 Škoko
1. Škoko.  

Ne. 
Premetanka. 
Črke besede so v nepravilnem zaporedju.  
kokoš 
Kokoš 
…

3. O kokoši. 
Iz petih odstavkov. 
DA 
NE 
kakšna je kokoš. 
s čim se hrani. 
kako se razmnožuje. 
kje živi. 
čemu jo gojimo.  

4. PREHRANJEVANJE, BIVALIŠČE, ZUNANJOST, 
UPORABNOST, RAZMNOŽEVANJE 
zunanjosti.; prehranjevanju.; razmnoževanju.; 
bivališču.; uporabnosti.

5. Trije. 
Glava, telo in nogi. 
Rožo, podbradek, oči, kljun. 
S perjem in puhom. 
NE 
Ker ima slabo razvite peruti. 
Daljša peresa. 
Dve. 
Z luskami. 
Štiri. 
Krempelj. 
Z zrnjem, zelenimi deli rastlin, majhnimi živalmi, 
npr. s črvi. 
Pogoltne. 
Ker nima zob. 
Hrano zmelje v mlinčku. 
Jajca. 
Izvalijo se. 
Da se mladiči razvijejo v jajcu, nato pridejo iz 
njega. 
NE 
Piščanci se izvalijo samo iz oplojenega jajca. 
Piščanci. 

Na kmetijah in farmah. 
NE 
Podnevi so na kmečkem dvorišču, ponoči pa v 
kokošnjaku. 
Gojimo jih zaradi jajc in mesa.

6. 

 

ZUNANJOST

–    glava: 
rdeča roža 
rdeč podbradek 
majhne oči 

–  telo: 
perje in puh 
majhne, slabo 
razvite peruti  
 

–  dve nogi: 
luske 

 
 

UPORABNOST

– jajca
– 

BIVALIŠČE

–   kmetije 
(podnevi 
dvorišče, 
ponoči 
kokošnjak)

– 

RAZMNOŽEVANJE

–  petelin oplodi 
kokoš

–  koklja znese 
oplojena jajca in 
jih vali

– 

PREHRANJEVANJE

–   zrnje, zeleni deli 
rastlin, majhne 
živali

–  hrano pogoltne, 
nato jo

koničast, trd kljun

rep iz daljših peres

štirje prsti s kremplji

zmelje v mlinčku
po treh tednih se 
izvalijo piščanci

farme

meso

 V 4. nalogi.
7. zunanjost, prehranjevanje, razmnoževanje, 

bivališče, uporabnost
8. Kokoš. 

Povedi niso ustrezno razvrščene. 
Ker ni urejeno besedilo. 
Kokoš ima na glavi rožo, podbradek, oster kljun 
in oči. Po telesu ima perje in puh. Ima dve nogi, 
pokriti z luskami. Na nogah ima štiri prste. Na 
koncu vsakega je krempelj.  
Kokošji mladiči so piščanci. Po treh tednih 
valjenja se izvalijo iz oplojenih jajc. 

9. Iz štirih. 
Z besedo kokoš. 
Da. 
Da. 
Ker je preveč ponavljanja. 
Kokoš nima zob. Zato hrano pogoltne. Kljuva tudi 
drobno kamenje. Ni izbirčna pri hrani.

10. ponavljamo
11.  

ZUNANJOST Npr. 
– glava: mehka ušesa, 

majhne oči, rilec, usta
– telo: pokrito s ščetinami, 

kratek zvit rep
– noge: štiri, na koncu 

parklji

BIVALIŠČE

UPORABNOST

PREHRANJEVANJE

RAZMNOŽEVANJE
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 Ključne besede. 
S pomočjo bistvenih podatkov.  
… 
Ne. 
Manjkajo bistveni podatki o zunanjosti prašiča. 
… 
S fotografijo.

14. Jež.  
NE 
Je gozdna žival. 
Npr. Kakšna je, kje živi, s čim se prehranjuje, 
kako se razmnožuje.

ZUNANJOST Npr. 
– glava: majhne oči, 

majhni uhlji, dolg 
zašiljen gobček, 
smrček

– telo: mišičasto, zgoraj 
poraslo z bodicami, 
spodaj z dlakami, 
majhen rep

– noge: dva para, pet 
prstov na vsaki nogi, 
krempelj na vsakem 
prstu

BIVALIŠČE – pod listjem ali vejevjem 
v gozdu ali na polju

– prezimi pod kupom 
listja, zvit v klopčič

PREHRANJEVANJE vsejed: deževniki, polži, 
pajki, žuželke, žabe, 
slepci, ptičja jajca, mlade 
miši, kače, sadje,
gobe, korenine

RAZMNOŽEVANJE – enkrat ali dvakrat letno
– 3 do 8 mladičev

15. Pri ježu ni ključne besede uporabnost. 
Ker ni domača žival. 
Tiste za ježa. 
Ker je veverica gozdna žival.

18. Dolg in zašiljen. 
S smrčkom. 
Hrano in nevarnost.

19. č
20. Ježevo telo je po spodnji strani pokrito z 

dlakami. Ježevo telo je po zgornji strani pokrito z 
bodicami.

21. dva, štiri, pet, en
22. Kratek.
23. DA, DA, NE, DA, DA, NE

Vaja dela mojstra
1. b 

Ker imajo peruti in perje.
2. kokoška, putka, kokodajsa, kura
3. Petelin je samec. Kokoš je samica. Piščanec je 

mladič.
4. b 

Kokoši hodijo zgodaj spat.
5. NE 

Skotijo se.
6. 18 

Po pikah./Po končnih ločilih.
7. podbradek. 

Piko. 
Ker ni vprašalna poved.  
Pripovedno.

8. Npr. Koliko kokoši gojite? 
Vprašaj. 
Ker sem po nečem spraševal. 
Vprašalno.

9. Npr. Av! 
Klicaj. 
Ker sem zavpil. 
Vzkličnih.

10. Domače svinje nastopajo celo v cirkusu. O, 
kako lep ježek! Koliko jajc je v gnezdu? Uf, 
kako si umazan! Po čem se loči divji prašič od 
domačega? V naši smreki gnezdi kos.

11. Kokoš ima na glavi rdeč podbradek. Kaj ima 
kokoš na koncu vsakega prsta? O, kako mehki so 
piščančki!

12. oči.; kljunom.; perjem.; kokošjo.; piščancem.; 
živaljo.; ježem; bodicami.; telesu; gobčka; krvi.

13. Njegova, Z njim, Tam, njegovem
14. Kokoš brska po zemlji. Vesoljci so se vrnili 

na Zemljo. Luna kroži okrog Zemlje. Čebulico 
zakoplji v zemljo.

15. kljun, krempelj, zemlja, zrnje, kokošnjak, zgornji, 
spodnji, parkelj, kljuvati

16. Kokoš ima glavo, telo in dve nogi. Na glavi ima 
rdečo rožo, rdeč podbradek, majhne oči in 
koničast kljun. Ima tudi majhne in slabo razvite 
peruti, zato z njimi ne more leteti. Ima še rep,  ki 
je iz več daljših peres. Hrane ne more prežvečiti, 
ker nima zob. Hrane ne prežveči, ampak jo 
pogoltne.
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19 Z očmi in  
s kljunom,  
k petelinu in  
h kokoši

1. Z in s. 
Na m in r. 
Na k in t. 
NE

2. Po pouku pride na šolsko igrišče veliko otrok. 
Najraje se igram ali pogovarjam z Ireno, z Ulo,  
z Ano, z Evo, z Onjo, z Lidijo, z Rokom,  
z Maticem, z Nado, z Vidom, z Janom,  
z Boštjanom, z Davidom, z Gregorjem, z Zdenko, 
z Živo, s Tanjo, s Sabino, s Hano, s Špelo, s Katjo, 
s Frido, s Cenetom, s Polono in s Črtom.  
Beseda z. 
s Tanjo, s Sabino, s Hano, s Špelo, s Katjo,  
s Frido, s Cenetom, s Polono in s Črtom 
Na t, s, h, š, k, f, c, p, č.

3. s, z 
Ta suhi škafec pušča.

4. z (vrčem), s (Štefko), s (kanglo); s (kanglo),  
z (vrčem)

5. s svinčnikom.; z nahrbtnikom; z rokami.; s 
sladoledom; z ušesi.; z Zalo; s Simonom.; z ribo;  
s solato.; z ravnilom. 

6. z (metlo), z (balonom), s (kladivom), s (čopičem), 
z (vlakom), s (telefonom), s (škarjami) 
…

7. z nožem; z vilicami; z žlico.; s kuhalnico.;  
z likalnikom.; s šivanko.; s kleščami.; s koso/
kosilnico.; z vozom; s traktorjem. 
b, a

8. skupaj, ločeno
10. z brisačo, s fenom, s češnjami, s sladoledom,  

s trajektom
11. K in h. 

NE 
Na k in g. 

12. h, k
13. k (Zdenki), h (Gaji), h (Klari), k (Heleni),  

h (gospe), k (cerkvi), k (oknu), h (Gabrovškovim),  
h (kovaču); k (babici), h (gradu), h (kozolcu)

14. k slonu, k opici, h kenguruju, h kozi, k levu,  
k medvedu, h goski, h kači

15. a, b

16. ločeno, skupaj
18. k počitku, h konju, h gobam
19. s (sošolko), z (ravnateljico), z (učiteljem),  

s (hišnikom), s (kuharico), s (tajnico),  
z (gozdarjem), s (poštarjem); k (sošolki),  
k (ravnateljici), k (učitelju), k (hišniku),  
h (kuharici), k (tajnici), h (gozdarju), k (poštarju)

s sošolko h kuharici

s hišnikom h gozdarju

s kuharico

s tajnico

s poštarjem
 Ker stoji s samo pred besedami, ki se začnejo 

na t, s, h, š, k, f, c, p, š, č (Ta suhi škafec pušča.); 
pred drugimi besedami stoji z.   
Ker stoji h samo pred besedami, ki se začnejo na 
k in g; pred drugimi besedami stoji k.  

20 Namesto besed
1. Kretnje, izraz na obrazu, držo telesa, slike … 

Da je začudena/presenečena. 
Naj bomo tiho. 
Kolesarji na cesti. 
Uporaba mobilnega telefona ni dovoljena. 
Moram razmisliti. 
O nebesednem sporazumevanju. 
Po kretnji, izrazu na obrazu ... 

4. Pazi! Strah me je. Premisliti moram. To daj sem. 
To mi bo teknilo. Užaljena sem.  
Po izrazu na obrazu in prekrižanih rokah. Po tem, 
da se oblizuje. Po izrazu na obrazu in po kretnji.

5. b
7. lep dan
9. Minka in Greta. 

NE 
Po tem, da Minka ne pozna njenega imena. 
Iz Nemčije. 
Po nemški avtomobilski registraciji/po jeziku, 
v katerem govori Greta/po tem, da je mama 
rekla Minki, da je k sosedovim prišla deklica iz 
Nemčije. 
NE 
Z izrazom na obrazu in s kretnjami. 
Preskakovali sta kolebnico. 
Minka. 
Sladoled. 
Minkina mama. 
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Ker je bila ura za spanje. 
NE 
Stisnili sta si roke in mahali v pozdrav.

11. Z Greto. 
Ker ne zna nemško, Greta pa ne slovensko. 
Ob srečanju. 
S kretnjo in z imenom. 
S kretnjo. 
S ploskanjem in izrazom na obrazu. 
S kretnjo. 
S kretnjo/prsti. 
Pokazala je na uro. 
S kretnjo. 
S stiskom rok in mahanjem v pozdrav.

12. Tina in Polona sta si dopisovali po telefonu.  
Ko je prišla na vrh Triglava. 
Bila je vesela, počutila se je kot zmagovalka. 
Po emodžiju (pokal). 
Navdušeno. 
Po emodžiju (dvignjen palec). 
Emodžiji. 
Pokal – veselje, zmagoslavje; dvignjen palec – 
navdušenje, priznanje; sonce – imamo sončno 
vreme; dež – imamo deževno vreme; žalosten 
obraz – žalostna sem; kolesar – kolesarjenje; 
tekač – šla bom teč; ploskanje – navdušenje; 
nasmejan obraz – vesela sem. 
Ne. 
Ker se v uradnih besedilih ne uporablja 
emodžijev.

13. Stoj.  
Na prvi fotografiji je zahteva izražena z besedo. 
Na drugi fotografiji je zahteva izražena s 
prometnim znakom. 
Ob cestah.  
Da bi udeleženci v prometu pazili na cesti. 
…

14. Piktogrami.  
železniška postaja, stopnice, gledališče,  
pot/prostor za invalide, bolnišnica, letališče, 
lekarna, pošta, žensko stranišče, kopališče/bazen, 
restavracija, avtobusna postaja  
Da jih razumejo vsi.

15. Na oblačilih. 
Dovoljeno je ročno pranje. Dovoljeno je likanje 
(pri temperaturi do 110 stopinj Celzija). Sušenje 
v stroju ni dovoljeno. Dovoljeno je kemično 
čiščenje. Dovoljeno je pranje pri 60 stopinjah 
Celzija. 

16. Prvo sporočilo je besedno, drugo pa nebesedno. 
Nebesedno. 

Ker je branje zamudnejše. 
Drugo sporočilo. 

17. Prepovedano kurjenje ognja. Prepovedano prosto 
tekanje psov. Prepovedano taborjenje. 
Prepovedno rezanje po drevesu. Prepovedano 
odmetavanje pločevink. Prepovedana vožnja 
s kolesom. Prepovedano pranje/umivanje 
avtomobila. Prepovedano trganje cvetja.

18. besedami, nebesedno

Vaja dela mojstra
1. Trikotne oblike z rdečo obrobo. 

Narisano je to, na kar morajo paziti vozniki. 
Voznikom. 
Na nevarnosti. 
Ob cesti pred nevarnimi mesti. 
Prvi. 
Otroci na cesti. 
V bližini šol, vrtcev, otroških igrišč.

2. NE 
Nekateri so okrogli, nekateri pa pravokotni. 
Pravokotni 
Okrogli 
Prepovedano za kolesarje, prehitevanje osebnih 
vozil, za pešce, dovoljena hitrost 40 km/h. 
Obveščajo o coni za pešce, o prehodu za pešce, 
o koncu območja umirjenega prometa. 

4. Vremenska napoved za Ljubljano za 10 dni.

DAN VREME TEMPERATURE VLAŽNOST VETER
V drugem.

21 Koliko stane …
1. Male živali.  

Po slikah v izložbi.  
Cene živali. 
Da bi kupec vedel, koliko stanejo živali. 
… 
MALE ŽIVALI

2. mačka, papagaj, hrček, zajec, želva, ribica

hrček 10

mačka 45

papagaj 30
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ribica 2

zajec 35

želva 12
 Cenik. 

CENIK
3. Pico, sendvič, mleko, vročo čokolado, špagete in 

kokakolo. 
Napisano je na ceniku. 
Cene. 
Sadje in zelenjavo. 
Iz napisa na stojnici. 
Pomanjkljiv. 
Niso napisane ne vrste sadja in zelenjave ne 
cene. 

4. Lastnik frizerskega salona. 
V frizerskem salonu ali pred vhodom vanj. 
Da bi obiskovalci vedeli, kaj nudijo in koliko to 
stane.  
Storitve in blago. 
Napisano je  na ceniku. 
Devet.  
Štiri. 
25 EUR. 
Moško striženje. 
Trajno kodranje las. 
Barvno peno, lak za lase, šampon in utrjevalec za 
lase. 
4 EUR. 
Šampon. 
2,50 EUR. 
Tri. 
Umivanje las, česanje in striženje brade.

5. Po abecedi. 
Ne. 
…

6. ceno
7. Ne. 

Novico ali enciklopedijo beremo podrobno, v 
ceniku pa iščemo tiste podatke, ki nas zanimajo.  

8. Imena storitev. 
Živalski vrt. 
Npr. Po besedi živali in po fotografiji. 
…

10. Koliko; Šest. 
Koliko; Ena. 
kateri; Na šesti. 
kateri; Na peti. 
kateri; V drugi. 
kateri; V prvi.

11. Po zapisu števil. 

Z besedo. 
S številko.

12. c 
6, 1 
Koliko? 
1., 2., 5., 6. 
Kateri?

13. koliko, kateri
14. 

Koliko? 63

Kateri? 13.

Kateri? 91.

Koliko? 46

Kateri? 12.
15. 

šestnajst

deveti

triinsedemdeset

osemnajsti

štiriinštirideseti

triinpetdeset

Vaja dela mojstra
1. Ker ponujajo vstopnice za razne obiskovalce in 

za razne dejavnosti v živalskem vrtu. 
Obiskovalcem živalskega vrta. 
Vstop v živalski vrt. 
Ker veljajo za en dan, ne za celo leto. 
… 
Ker so za razne obiskovalce. 
Odrasli. 
4 EUR. 
Npr. Če bi večkrat želel obiskati živalski vrt. 
… 
15 EUR. 
NE 
Otroci do 2. leta imajo prost vstop. 

2. Po ceni izdelkov.

2,50 EUR

čokoladne kocke

2 EUR

2 EUR 1,80 EUR

čokolada Gorenjka 2 EUR 1,90 EUR

1,50 EUR 1,10 EUR

vlažni robčki Pampers 9 EUR
 V trgovini Palček.  

Slane palčke. 
Trgovina Palčica. 
Slane palčke, čokolada Milka in čokolada 
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Gorenjka. 
Eden. 
Čokoladne kocke. 
Slane palčke in vlažni robčki Pampers. 
1 EUR. 
Čokolada Gorenjka. 
Manjša.

4. enajste, enajstim, štirimi, 6., šestintrideset, 100.
5. to, da oblikuješ; to, da češeš; to, da puliš; to, da 

strižeš; to, da kodraš; to, da barvaš; to, da lakiraš 
6. kupovanje, izbiranje, govorjenje, plačevanje, 

pošiljanje

22 Halo, halo!
2. Po računalniku.
6. Maja in njena babica. 

Po računalniku. 
Maja. 
Poklicala je babico. 
Da bi ji babica pomagala pri domači nalogi. 
Pri slovenščini.  
S pisanjem besed. 
Ne. 
Svetovala ji je, da naj pogleda v učbenik. 
Upoštevala bo njen nasvet. 
…

7. Babica. 
NE 
Ker sta se videli.  
S pozdravom. 
NE 
Ker se poznata. 
Videla je njeno sliko/ime.  
Tikali. 
DA 
Babica je Majin sorodnik. 
NE 
Ravnateljica ni Majin sorodnik, prijatelj ali vrstnik, 
ampak uradna oseba. Njo bi vikala. 
Babica je rekla adijo, Maja pa čav.  
NE 
Ker je ravnateljica uradna oseba. 
DA 
DA 
Bili sta spoštljivi.

10. knjižnico.; knjižničarka.; imajo knjigo Kolesar 
naj bo.; je izposojena.; knjigo rezervirala.; ime in 

priimek.; šestih/šestih zvečer/do šeste ure
12. Knjižničarka. 

Knjižnica Prežihovega Voranca. Želite, prosim? 
Dober dan, Andrej Logar tukaj.  
Da.  
Kadar koga pokličemo, se vedno najprej 
predstavimo. 
Z imenom in priimkom. 
Da. 
Uradnim osebam se predstavimo z imenom in 
priimkom. 
Vikal. 
Da. 
Uradne osebe vikamo. 
Tikala. 
Da. 
Odrasla oseba v uradnem pogovoru otroka tika. 
Da. 
Da. 
Za uslugo se je treba zahvaliti. 
S pozdravom na svidenje. 
Da. 
Od uradne osebe se ne moremo posloviti 
drugače. 
Na svidenje. 

13. Svojega prijatelja, vrstnika, sorodnika ... 
Odraslo uradno osebo (npr. stranko, direktorja). 
Svojega prijatelja, sorodnika, vrstnika … 
Svojemu prijatelju, sorodniku, vrstniku …

14. imenom in priimkom, drugače, vikamo, gospa, 
gospod

20. Če ne bi vedel, koliko je ura. 
Npr. ob požaru, nesreči ... 
Npr. ob prometni nesreči, tatvini ...

21. Otrokom in mladostnikom. 
Če bi imel težave./Če bi bil v stiski.

Vaja dela mojstra
1. Npr. 

– Glasbena šola, Olga Vesel pri telefonu. Prosim? 
–  Dober dan. Tukaj Tonček Čar. Ali mi lahko 

poveste, kdaj bo naslednja glasbena prireditev 
v glasbeni šoli?

 – 25. novembra ob pol šestih. 
– Hvala. Na svidenje. 
– Prosim. Na svidenje.

2. Ker se drugače pišeta, kot izgovarjata. 
nov – nova; bel – bela 
nov, bel

3. plesalka, solza, vsak, čoln, včeraj, novčič, polna, 
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vlak, domov, vesel, vsi, umazal, bolna, piščal, 
zahvalil

4. Učeraj – Včeraj; Gdaj – Kdaj; Otpri – Odpri; 
Knjižnjičarka – Knjižničarka; Z – S; knigo – knjigo; 
glazbeni – glasbeni; utipkal – vtipkal; vluden – 
vljuden

5. Kdo se je pogovarjal po telefonu? Kaj je imela 
Maja? Komu je babica pomagala z nasvetom? 
Kdaj bo dokončala domačo nalogo? Kako se je 
Maja zahvalila babici? Zakaj je bila Majina naloga 
brez napak? Koga ni bilo doma? 
O kom se Maja in babica nista pogovarjali?

6. Novakovi ne stanujejo na Drenikovi cesti. Učenci 
4. a niso šli na Veliko planino. Zakaj ne bereš 
pustolovskih knjig? Kaj te ne skrbi? Nočem 
nastopiti v kulturnem domu. Nimamo drobiža. 
Andrej ne bo prišel v šolo pravočasno. Petru ni 
treba pomesti učilnice. 

23 Jeziki in narodi
2. makedonščino, slovenščino, slovenskem jeziku, 

makedonskem jeziku, angleščino 
Z malo začetnico. 
…

3. malo
5. prvi
10. Ne. 

Za večino je slovenščina prvi jezik, za druge 
pa je prvi jezik npr. italijanščina, madžarščina, 
hrvaščina, srbščina, albanščina, nemščina … 
Ne. 
V Sloveniji živijo pripadniki raznih narodnosti, npr. 
Slovenci, Italijani, Madžari, Hrvatje, Srbi, Albanci, 
Ukrajinci, Nemci, Angleži, Kitajci … 
…

12. Slovenec.; Rusinja; Albanec.; Hrvatica; Srb.; 
Francozinja. 
Z imeni pripadnikov narodov. 
Z veliko.

13. veliko
14. Slovenka, Makedonka, Hrvatica, Albanka, 

Madžarka, Italijanka, Ukrajinka, Angležinja, 
Srbkinja, Črnogorka

16. prvi, tuji; tuji, prvi.; prvi, tuji.
18. 

PRIIMEK MATERE

Mantovani italijanski Italijanka Italijan

Ilie Enescu romunski Romunka

Aljaž slovenski Slovenka Slovenec

Lara Horvat Madžarka Slovenec

Bernard Sket nemški in
slovenski

Slovenec

19. DA, DA, NE, DA, NE, NE, NE, DA, DA, NE 
En otrok ima mamo Nemko. 
Bernardovi stari starši po materi živijo v Nemčiji, 
stari starši po očetu pa v Sloveniji. 
Alenka iz Izole zna tudi italijansko, ker se v šoli 
uči italijanščino. 
V dvojezično šolo hodi samo en otrok. 
V Dobrovniku živijo Slovenci in Madžari.

20. Aljaža, Bernarda, Laro.

Vaja dela mojstra
1. lara – Lara; slovenec – Slovenec, nemci – Nemci, 

romun – Romun, Italijanščina – italijanščina, 
Slovensko – slovensko

2. Moj prijatelj Miloš govori doma srbsko, z mano pa 
slovensko. Besimov prvi jezik je albanščina, Ilonin 
pa madžarščina. V šoli se učim angleški jezik, 
moja sestrična Ines pa nemškega. Oprostite, 
italijanščine ne razumem.

3. madžarka – Madžarka; nemec – Nemec; guido 
– Guido; italijani – Italijani; hana – Hana; čehinja 
– Čehinja  

4. leta, Mariboru.; rodila, Postojni, devetimi, leti.; 
enim, letom, Slovenijo.; dve, leti, osnovno, 
šolo, slovenskim, učnim, jezikom.; štiri, leta, 
živela, Nemčiji, mamo, očetom, sestro/
sestrama/sestrami, vrnila, Slovenijo.; obiskuješ, 
francoščine? 

5. Imaš brata ali sestro? Ne, tega ti pa res ne 
morem povedati! Že poznaš novega sošolca? 
Prišel je iz Francije. Kateri tuji jezik ti je najbolj 
všeč? Joj, za to pa še nisem slišal! Učitelj me je 
vprašal, zakaj ne pišem v zvezek. Pomagajte!

6. S starši že štiri leta živi v Italiji. Oh, tega pa res 
nisem vedela! Kdo ti je povedal to novico? Povej 
mi, kako ste se imeli na izletu. Si prebral knjigo 
Solzice?

7. Doma govorimo ukrajinsko, ker sta mama in 
oče Ukrajinca. Ilie si zelo želi, da bi čim prej znal 
govoriti slovensko. Bernard govori slovensko z 
babico, ki je Slovenka. Maša živi v Ankaranu, 
zato se v šoli uči tudi italijanščino. Nemščino 
malo razumem, ampak govorim jo precej slabo. 
Jan hodi na tečaj kitajščine, ker se bo njegova 
družina kmalu preselila na Kitajsko.
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24 Dan za dnem, od 
jutra do večera

3. Ob 7. uri zjutraj. 
Vstane, zajtrkuje, se uredi in nahrani morska 
prašička ter odide v šolo. 
V šoli. 
Po kosilu, v šoli. 
Od prihoda domov do 4. ure popoldne. 
Tri. 

4. 

17.30–18.00 flavta

16.30–17.30 
18.00–19.00

nauk o glasbi
verouk

17.30–18.00 flavta

5. Igra računalniške igrice ali nogomet, si dopisuje 
s prijatelji, pomaga staršem, se uči in vadi flavto, 
posluša glasbo ter gleda filme. 
Ob pol desetih oz. desetih zvečer.  
Večerja, se pogovarja s starši in igra z bratom, 
bere ali igra šah./Umije se in obleče pižamo. 

6. Po pouku ostane v podaljšanem bivanju. 
Nato igra računalniške igrice.  
Ob 22.00 gre spat.  
Ob 15.00 odide domov.  
Ob pol osmih večerja s starši in bratom. 
Kosi v šoli.  
Ob 8.30 se začne pouk. 
Ob deset minut čez osem odide v šolo.  
Zjutraj po navadi vstane ob sedmih. 
Dopoldne je pri pouku. 
5, 8, 10, 7, 9, 6, 3, 2, 1, 4 
Da. 
Ker tako izvemo, kako poteka Janov delovni dan.

7. č
8. razvrstimo, delovnega
10. O Neži. 

Kaj dela vsak dan.  
Na podeželju. 
Osem. 
S kmetijstvom. 
DA 
Npr. Pomagajo pri delu na kmetiji, v hlevu, na 
polju, v hiši, dekleti poskrbita za kokoši. 

11. S šolskim avtobusom se vrne iz šole. 
Pred spanjem gleda televizijo in bere. 

Ob 6.30 vstane, se umije, obleče in pospravi 
posteljo.  
Peš ali s šolskim avtobusom se odpravi v šolo.  
Dopoldne je pri pouku. 
Najraje gre zgodaj spat. 
Popoldne dela domače naloge in se uči. 
Ob 14.30 ima kosilo.  
Po kosilu pospravi mizo, posodo in kuhinjo. 
Pred kosilom pripravi mizo. 
Zvečer pomaga staršem v hlevu. 
Večerja. 
Pred zajtrkom nakrmi kokoši in pobere jajca.  
Ob 7.00 zajtrkuje.   
6, 13, 1, 4, 5, 14, 10, 8, 9, 7, 11, 12, 2, 3

12. NE, NE, NE, NE, NE, NE

Vaja dela mojstra
1. NE 

Npr. Po uri na sličicah.  
S številkami. 
Npr. Z uro.  
11, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 10, 4, 1, 9

2. Tam mora biti ob osmih. Najprej si izbere solato. 
Tja jo redko odpelje mama. Tedaj imajo kosilo.  
Le kaj se ji je zgodilo? 

3. Najprej odklenem vrata, nato stopim v 
stanovanje. Najprej se oblečem v pižamo, nato 
ležem v posteljo. Preden grem spat, si umijem 
zobe./Potem ko si umijem zobe, grem spat. 
Potem ko se oblečem, grem v šolo./Preden grem 
v šolo, se oblečem. Ko se konča pouk, se pome 
pripelje mama. 

4. Ko, potem, Medtem ko, Medtem ko, ko, potem
5. Kdaj si Jan pripravi čokolino? Kdaj igra nogomet? 

Kaj ima vsak dan? Kdaj ima verouk ob sredah? 
Od kdaj do kdaj ima verouk ob sredah?/
Koliko časa ima verouk ob sredah? Kdaj otroci 
ne gledajo televizije? Česa ne gledamo med 
učenjem? 

6. Npr. iz šole.; Zjutraj; očetu.; z avtom; počitnic., 
stara mama.

7. dveh morskih prašičkov.; končanem pouku; 
pisanja; starim staršem.; otroki 

8. 4., 10, 2, 8., 40, 20 
9. vstane, Vsak, vreme, Vzemite, Vsi, vskočil, Včasih, 

vratih 
vsaj, v

10. erjave – rjave, černe – črne, anton – Anton, teška 
– težka, serce – srce, Blaš – Blaž, obras – obraz, 
želodc – želodec 
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11. Jan se po zajtrku umije, obleče, počeše in 
nahrani svoja morska prašička. Domačo nalogo 
napiše, ko poje kosilo. Zvečer z očetom igrata 
šah, če nista preveč utrujena. Neža pomaga 
mami in babici, ko pride iz šole. Najraje pa gre 
zgodaj spat, da zjutraj laže vstane.


