


1. poglavje: NAJRAJE SE POGOVARJAMO 

Str. 8:  

Po smislu, na primer: 

Merilo čitljivosti: 

Pisal/-a sem čitljivo.  

Zapisoval/-a sem s pisanimi črkami in pazil/-a na pravilen zapis črk.  

Ko je sošolec/sošolka prebral/-a mojo zgodbo, jo je prebral/-a brez težav.  

Zapisane črke so ustrezno velike in v vrsti urejene. 

Merilo pravilnega zapisovanja: 

Pri zapisu zgodbe sem upošteval/-a zgradbo besedila (uvod, jedro in zaključek).  

Upošteval/-a sem zaporedje dogodkov.  

Ko je sošolec/sošolka prebral/-a mojo zgodbo, je razumel/-a, kaj je bilo moje glavno sporočilo.  

Napisal/-a sem svojo predstavo dogajalnega prostora.  

Napisal/-a sem svoje mnenje o ravnanju oseb. 

Str. 10:   

c) b) a) 

 

Str. 10:  

Po smislu, na primer: Imeti nekoga na piki pomeni imeti nekoga za predmet napadov, obtožb, šal, 

zanimanja. 

 

Str. 10:   

Ga. učiteljica in g. Novak. 

Sogovorca sta se pozdravila z »Dober dan«, poslovila pa z »Na svidenje«. 

Pogovarjala sta se o tem, da sin gospoda Novaka med poukom klepeta in moti pouk. 

Sogovorca sta se vikala, saj je to bil uradni osebni pogovor med učiteljico in staršem. 



 

Str. 11:   

Da, saj gre za uradno govorno situacijo, in sicer uradni osebni pogovor.  

a) 

Vodilno vlogo v pogovoru ima učiteljica, saj je ona gospoda Novaka poklicala na pogovor. 

 

 

Str. 13:   

Nuša in Nika. 

Sogovorki sta se pozdravili z »Živijo, zdravo«, poslovili pa s »Čav«. 

– Živijo, Nika! 
– Živijo, Nuša! 

Pogovarjala sta se o tem, zakaj je Nuša žalostna in kako je problem rešljiv.   

Sogovorki sta se tikali, saj sta prijateljici in je zato ta pogovor neuradni osebni pogovor. Sogovorki sta 

enakovredni.  

V pogovornem jeziku. 

 

Str. 16:   

Uradni pogovor: 

Sogovorca se predstavita z imenom in s priimkom.  
Sogovorca uporabljata knjižni jezik. 
 
 
Neuradni pogovor: 

Sogovorca se tikata. 
Pozdrav med sogovorcema je prijateljski. 

Skupne značilnosti: 

Sogovorca sta pri pogovoru vljudna.  
Na začetku in koncu pogovora se sogovorca pozdravita. 



Sogovorca imata očesni stik. 
 

Str. 17_nal. 1:   

– B e s e d a  i z g o v o r j e n a , n e  v r n e  s e  n o b e n a . 
 3  5  1 2      1       3 
– L e p a  b e s e d a  n i k omu r  n e  p r e s e d a . 
         2           3    3    1     3 
 
– M a l o  p o č a k a j ,  d a  s e  b e s e d a  u l e t i . 
         2  3 1     1        3          3 
– Z a  p r e p i r  s t a  p o t r e b n a  d v a .                                                                                                           
     1  2   1           3          1 

Str. 17_nal. 2:   

Samoglasniki: 

e, e, a, a, o, o, e, e, u, a, i, o, e 

Soglasniki: 

b, s, d, l, h, k, m, č, n, j, d, r, k, t, p, s, t 

 

Str. 18_nal. 3:   

Strog učitelj naredi dobrega učenca. 

 

Str. 18_nal. 4:   

vrč  vrt  krč  vrv  krt 
repa  reka  reva  kepa  seka 
roka  roma  moka  poka  rosa 
vrata  vrana  prata  trata  krava 
šepa  lepa  leva  šega  šema 

 

Str. 18_nal. 4:  

prata – pečenka  



trata – trava  

lepa – zala 

šega – navada  

šema – maškara  

reva – revež, bojazljivec  

 

 

Str. 18_nal. 5:   

sreča  vreča  samoglasnik  soglasnik  vreča  vroča  samoglasnik  soglasnik 
mah  meh  samoglasnik  soglasnik  Tina  tona  samoglasnik  soglasnik 
Breda  brada  samoglasnik  soglasnik  torta  torba  samoglasnik  soglasnik 
grad  gram  samoglasnik  soglasnik  Besnica resnica samoglasnik  soglasnik 

 

Str. 19_nal. 6:  

Motorist se ni ustavil pred semaforjem, ampak je hitro zapeljal skozi rdečo luč. 
Zaradi prevelike hitrosti ga je zaneslo in je padel po cesti. Pri padcu si je zlomil desno nogo in izpahnil 
levo roko. Policist je kaznoval neprevidnega voznika. 
 

Str. 19_nal. 7:   

E n a  mu h a  b r e z  t r e b u h a  j e  p o  s t e n i  l e z l a  g o r . 

Ana maha braz trabaha ja pa stana lazla gar. 

Ene mehe brez trebehe je pe stene lezle ger. 

Ini mihi briz tribihi ji pi stini lizli gir. 

Ono moho broz troboho jo po stono lozlo gor. 

Unu muhu bruz trubuhu ju pu stunu luzlu gur. 

 

Str. 20:   



Kdo so prebivalci hiš in hlevov? 

Kam se usedajo domače muhe? 

Kaj je njihova značilnost, presenetljiva veščina? 

 

 

 

Str. 20:  

Muham pravimo, da so nadležne, ker nas s svojim letanjem, tekanjem, brenčanjem motijo pri 
vsakdanjih opravilih, lazijo po odpadkih, srkajo hrano, lahko pa tudi ugriznejo. 
 

Razlaga iz slovarja: nadléžen … ki z neprimernimi zahtevami, dejanji povzroča komu neprijetnosti, 

slabo voljo. 

Besedo nadležen bi lahko nadomestili z besedami tečen, nezaželen, odveč, neprijeten … 

 

Str. 20:  

Presenetljivo hitro, nerodno, počasi, spretno, smešno znajo leteti, tekati, skakati, poskakovati, lesti 

po vodoravnih, navpičnih, gladkih, umazanih, svetlečih, čistih površinah in plezati, skakati, lesti, tekati 

tudi pod posteljo, stropom, lučjo, omaro. 

Takšna hoja, tek, premikanje, gibanje jim uspe s pomočjo ščetinastih blazinic na krilih, glavi, nogah, 

stopalih, stopalcih, šapah, rokah, celo po leseni, hrapavi, umazani, gladki, stekleni površini. 

 

Str. 20:   

domače, so, hlevov, usedajo, hrano, nogami, prenašajo, presenetljivo, spretno, znajo, po, površinah, 

pod, stropom, hoja, pomočjo, stopalcih, celo, po, površini 

 

Str. 21:   

o kot v besedi pilot: stropom, hoja, celo, pomočjo 

 



Str. 21:   

Včeraj so bile muhe ves dan sitne. Nisem vedel, da mi bodo šle tako na živce. Vzel sem loparček in z 

njim udarjal po steni. Pa sem jo zadel, eno. 

Včeraj so bile muhe ves dan sitne. Nisem vedel, da mi bodo šle tako na živce. Vzel sem loparček in z 

njim udarjal po steni. Pa sem jo zadel, eno. 

 

Str. 22:   

Ozki e: včeraj, vedel, vzel, steni, zadel 

Široki e: eno 

Polglasnik: ves, sem, loparček 

 

Str. 22:   

steber, metla, Milena, res, dež, veter, stena, pes, ples, sneg, teta, učenci, ves, želja 
 

 

Str. 23_nal. 1:  

o kot v besedi voda  roka, bolnica, most, rosa, zvonec    (široki o) 
o kot v besedi pilot  nos, opica, kos, konec, dom, sonce    (ozki o) 
e kot v besedi metla  smeh, klepet, mesto     (široki e) 
e kot v besedi repa  Cerknica, trening, nogomet, Slovenija, med, ven (ozki e) 
e kot v besedi pes  tema, veselje, ves, prijatelj, dež, sen    (polglasnik) 

 

Str. 23_nal. 2:  

Lovec je tekel na goro. 
Strojno olje se je izlilo v potok. 
Močno sonce je grelo otroke na obali. 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

Str. 24_nal. 1:  



Pogovarjati se znam uradno in neuradno. Kadar se pogovarjam s prijateljico, vedno uporabljam 
pogovorni jezik, če se pogovarjam z učiteljico, zelo pazim, da govorim knjižno, da jo vikam in 
ogovarjam z gospa. Kadar se predstavim novim prijateljem, povem le svoje ime, če se predstavim 
zdravniku ali županu, pa povem ime in priimek. Pri pogovoru sem vedno vljuden/vljudna. 
 

Str. 24_nal. 2:  

Po smislu. 

 

Str. 25_nal. 3:  

Lastnika psov se hvalita: 
»Moj pes je tako pameten, da pozvoni pri vratih, kadar hoče v hišo!« 
»Mojemu pa ni treba zvoniti, ker ima ključ od vhodnih vrat!« ja povedal drugi. 

 

Str. 25_nal. 4:  

Ničesar ni našel za pod zob. 
Mraz mu je povzročal velike težave, zato se je jež zavil v steljo. 
Kdaj bo letos zapadel prvi sneg? 
Nabral je suhljad, da se bo ogrel ob ognju. 
Močerad je lazil po vlažni in senčnati poti. 
Gozd je nudil zavetje mladi lisici. 
Bil je bled, saj mu je pot prekrižal velik gad. 
Urno se je skril pod debelo vejo. 

 

Str. 26_nal. 5:  

BOGATIN 

JALOVEC 

TRIGLAV 

STORŽIČ 

DOBRČA 

OLŠEVA 

GOLICA 

Tilen je duhovit GOVOREC. 

Razlaga besede iz slovarja: 

duhovit govorec // redko kdor neposredno podaja v javnosti sestavek o kaki stvari; govornik: strmela 

je v slavnega govorca  



 



2. poglavje: KAJ JE NOVEGA? ALI SI VEDEL/-A? 

Str. 29:   

Po smislu. 

 

Str. 29:  

Revijo Pil. 

Po smislu. 

Po smislu, npr.: prosti čas, glasba, šport, film, narava, znanost, ekologija, svet okrog nas, tuje dežele, 

vsebine, povezane z odraščanjem … 

Z ustvarjalnimi delavnicami in natečaji. 

Interaktivne rubrike v reviji so po navadi narejene tako, da je vsebina rubrike obogatena s 

povezavami na tematske interaktivne spletne strani. 

 

Str. 29:   

Po smislu. 

Po smislu. 

Po smislu. 

Oglaševalci z reklamo želijo pridobiti kupce. 

Po smislu. 

Po smislu. 

 

Str. 30–31:   

Dobre strani reklame: 

Pogosto so oblikovane z veliko slikovnega gradiva. 
Želi pridobiti kupca, da bi kupil izdelek. 
So duhovite in privlačne. 
 



Slabe strani reklame: 

Verjameš vsemu, kar ti obljubljajo.  
Postaneš »žrtev« reklam.  
Kupiš izdelek, ki ga sploh ne potrebuješ. 
 

Str. 31:   

z resnimi, z odraščanjem, s šolo, z različnih, h kreativnosti, k sodelovanju, s številnimi 

Po smislu. 

 

Str. 31:  

Po smislu. 

 

Str. 32_nal. 1:  

b)  b) 

 

Str. 33_nal. 4:  

Po smislu. 

 

Str. 34_nal. 5:  

Po smislu. 

 

Str. 35_nal. 6:  

s petnajst let starim   

daljšo    pokvari   

čist    z vodo             

s šamponom   obriše s krpo   

ki se nabereta po tleh   



Str. 36_nal. 6:  

štiri            

Po smislu, npr.: 6 J X 15 s polnimi kolesnimi pokrovi; brisalca spredaj z intervalnim delovanjem; čelni 

zračni blazini za voznika in sovoznika, vključno z zračno blazino za kolena na voznikovi strani; 

elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, vključno z ABS-zavorno asistenco;  

notranjo luč spredaj s časovnim zamikom izklopa in s kontaktnimi stikali v vseh vratih; radio RCD 210 

s CD-predvajalnikom; sovoznikov predal s ključavnico, z lučko in možnostjo hlajenja; volan z 

nastavljivima višino in globino; voznikov sedež z nastavljivo višino. 

Po smislu, na primer: 
 

Očeta je pri odločitvi za nakup novega avtomobila prepričala dobra oprema v avtomobilu. 
 

Po smislu. 

 
Str. 36_nal. 7:  

z varnostnim pasom, s signalno hupo, s klimatsko napravo, z vzglavnikom, z zvočnim opozorilnikom, s 

števcem, z zunanjima ogledaloma, z daljinskim odklepanjem, z loputo zbiralnika za gorivo 

 

Str. 36_nal. 8:  

b) 

 

Str. 36_nal. 9:  

z urnim konjem, s sklonjeno glavo, z dobro reklamo, s starim avtomobilom, s svojo sestro, s prodajo, 
z nakupom, s posojilom, z gotovino, z denarjem, z močjo motorja, z obliko avtomobila, s pocinkano 
karoserijo 
 

Str. 37_nal. 10:  

Po smislu, na primer: Babica želi povedati, da je najboljša reklama za neko stvar/predmet tista, če jo 

pove nekdo, ki je stvar/predmet že preizkusil in ve, da je dobro delovala/se je dobro obnesla … 

 

Str. 37_nal. 11:  

Po smislu, na primer: Babica je Katarini želela povedati, da če okusiš jabolko in ti je dobrega okusa, to 

ne rabi posebne reklame, saj če si bil z njenim okusom zadovoljen, boš naslednjič spet kupil to 

jabolko. 



Str. 38_nal. 12:  

Po smislu. 

 

Str. 38_nal. 13:  

k solati, h kravi, h koruzi, h kolaču, k volanu, k stojnici, k branjevki, h gobam, h kmetu, h Katarini, k 

vratom, h gnoju 

 

Str. 38_nal. 14:  

h klobasi, k traktorju, k dvigalu, k trgovcu, k peku, h kmetici, h golažu, h Gregorju, h kradljivcu, h 

grabljam 

 

Str. 39_nal. 15:  

K dobri reklami sodi dober izdelek. 
Ali boš kdaj prišel k pameti in ne boš nasedal vsaki reklami? Pojdi h Gorazdu in ga prosi, da ti posodi 
Oglasnik, in bova reklamo o tem izdelku skupaj pregledala. 
Poglej, s pomočjo tega oglasa je Tamara našla svojo izgubljeno muco in jo zdaj vsa srečna stiska k 
sebi. 
Ne prebiraj samo teh reklam, spravi se vendar že h kakšni knjigi.  

Včeraj nas je obiskal agent nove zavarovalnice in nas prepričal, da prestopimo k novi zavarovalnici. 

Danes si zelo lepa, mami. Veš, k novi obleki sodi tudi nova frizura, zato pojdi še h gospe Meti, k 
frizerki, ki dela najlepše frizure daleč naokrog. 
Če me boš zavajal s svojimi slabimi izdelki, ne hodi več k meni, jaz pa ne bom hodila več k tebi. 
Pojdi h gospodu Kovaču in ga prosi, ali zamenja to rdeče kolo z modrim, premislil sem si. H kolesarski 
opremi, ki jo imam, se modra barva bolje poda. K računu naj priloži še garancijo. 
 

a) 

Str. 40:   

odraščanjem 

Po smislu, na primer: Odraščati pomeni, da postajaš telesno in duševno zrel, da dobivaš dokončno 

telesno podobo, se razvijaš. 

strokovnjaki 

Po smislu, na primer: Strokovnjak je tisti, ki (dobro) obvlada kako področje/stroko, se spozna 

naj/nanjo, je dober poznavalec česa. 



sodelovanju 

Po smislu, na primer: Sodelovati pomeni, da pomagaš komu pri opravljanju kake naloge, dejavnosti. 

 

Str. 41_nal. 1:  

Po smislu, na primer: 

S svojim znanjem sem zadovoljen/-na, saj sem pri zapisu nareka upošteval/-a jezikovno pravilnost 

(pravilen zapis  besed z lj, nj, predloge k, h, s, z, veliko začetnico in končna ločila, vejico pri naštevanju 

…).  

Za boljše znanje bom moral/-a poiskati nasvet pri sošolcu/-ki, učitelju/-ici, več vaditi …  

Mislim, da je moj zapis čitljiv, saj sem ga pri ponovnem branju brez težav prebral/-a in nisem 

potreboval/-a pomoči pri prepoznavanju črk/besed.  

Izboljšati bi moral/-a zapis črke a in o (pri obeh črkah napišem lok na sredini) ter e in l, saj ti dve črki 

pogosto napišem enako veliki. 

 

Str. 41_nal. 2:  

Ljubel, polska miš, konska griva, polje, ponedelek, šolski avtobus, kranjska klobasa, spremenjen, 
pojasnjuje, razburliv, spanje, tekmovane 
 

Ljubelj 

Po smislu, na primer: Včeraj smo se odpeljali na Ljubelj. 

poljska  

Po smislu, na primer: Poljska miš se smuknila v svojo luknjo. 

konjska 

Po smislu, na primer: Konjska griva je lepo počesana. 

ponedeljek 

Po smislu, na primer: V ponedeljek pišemo slovenščino za oceno. 

razburljiv 

Po smislu, na primer: Konec knjige je bil zelo razburljiv. 

tekmovanje 

Po smislu, na primer: Na tekmovanju sem se dobro odrezal. 



 

Str. 42_nal. 3:  

cilj   cokla    škatla 
življenje  nagel/nagelj¹   učitelj 
štorklja  tretjina   golobnjak 
grablje   bergla    bakla 
ženska   Kranjska Gora   Gorenjska 

¹ Možni sta dve rešitvi: nagel v pomenu 'hiter', nagelj v pomenu 'roža' 

 

Str. 42_nal. 4:  

zunanjost 
življenju 
najbolj 
mnenje 
cilj 
Najbolj 
Najboljše 
Prijatelj 
Zagotavljamo 
 

Str. 42_nal. 5:  

Namen ograje 
Ograja je več kot le omejitev zemljišča. Varuje pred pogledi, štirinožnimi vsiljivci, prahom, hrupom in 
pred vetrom. 
Če vam ograja pomeni bolj vidno mejo kot zaščito, lahko izberete nižjo ograjo. 
Na straneh, ki ne gledajo na ulico, zadošča preprosta ograja, kar zmanjša vaše stroške. Tam naj bo 
ograja prepustna za manjša živa bitja; takšna bo zagotavljala tudi kroženje zraka. 
 

Str. 43_nal. 6:  

Po smislu, na primer: 

S svojim zapisom sem zadovoljen/-na, ker sem pri zapisu nareka upošteval/-a jezikovno pravilnost 

(pravilen zapis  besed z lj, nj, predloge k, h, s, z, veliko začetnico in končna ločila, vejico pri naštevanju 

…).  

Največji napredek sem naredil/-a  pri zapisu besed s sklopoma nj in lj, … 

Narediti bom moral/-a še načrt, kako si pomagati pri zapisu težjih besed, saj pri zapisu sklopov lj in nj 

večkrat vrinem j, četudi je to nepravilno (npr. pri besedi škatla).  

Tudi moja pisava je čitljivejša, saj sem pozornejši/-a na zapis črke a in o ter e in l … 

 



Str. 44_nal. 7:  

Reklame so, hočeš nočeš, na vsakem koraku. Po televiziji, radiu, internetu, v časopisih, na plakatih in 
panojih. Vse vabijo k nakupu. Nekatere kar naravnost povedo, kaj nam hočejo prodati in za kakšno 
ceno. Druge hočejo vzbuditi našo pozornost tako, da šele pozneje ugotovimo, kaj ponujajo. Njihov 
namen je dosežen takrat, ko v trgovini iščemo točno določen izdelek, pa še sami ne vemo, zakaj. Ne, 
niso nam ga priporočili prijatelji. Tako dolgo smo bili podvrženi »bombardiranju«, da se nam zdi 
izdelek znan in da ga potrebujemo. Tako znan, da sploh ne vemo, kako je mogoče, da ga še nismo 
kupili. Ste tudi vi »žrtve« reklam? 
 
 
 
PREVERI SVOJE ZNANJE 
 

Str. 45–46_nal. 1:  

c)  
Po smislu. 
 
 
Str. 46_nal. 2:  

Po smislu, na primer:  

Kupca je zavedla ponudba z znižano pasjo hrano, in sicer za 70 %. 

Ker je podlegel visokemu popustu (70 %) in kupil pasjo hrano, četudi doma psa sploh nima. Torej je 

kupil blago, četudi ga ne potrebuje. 

 
Str. 45_nal. 3:  

Z očetom sva se dogovorila, da ne bom porabil vsega denarja za nakup dragega izdelka. 
S svojim nakupom je bil zadovoljen sosed, ki je z reklamo v rokah smeje stopil k naši babici, h kateri jo 
je poslal Bine, da bi jo prepričal k dobremu nakupu. »Z mojo mamo se ne šali,« je rekel moj oče, ki je 
kar naenkrat zamahnil z roko in skoraj s svetlobno hitrostjo zdrvel z dvorišča. S teboj nočem trgovati.  
 
 
Str. 46_nal. 4:  

Matiji so domači obljubili konja. Stekel je na skedenj, da bi preveril, ali ima zanj dovolj sena. 
V skednju je našel še škatlo, v kateri je bila čisto nova uzda. Konja bo lahko jezdil vsak dan. 
Na posestvu imajo dovolj polja in travnikov. Dvakrat tedensko bo k njim prihajal tudi učitelj 
jahanja, da bo Matijo učil jahanja. 

 
 



3. poglavje: PRIJATELJ, RAD TE IMAM 

Str. 49:   

Janez Novak in Nuša. 
 
Prvo pismo je namenjeno gospe Tini Petek, drugo pa Nušini sestri. 
 
Prvo pismo je bilo napisano 16. 11. 2019, v Zagorju ob Savi, drugo pa 12. 1. 2019 v Kranju. 
 
Nagovor prvega pisma: Spoštovana gospa Tina Petek! 
Pozdrav: Lepo Vas pozdravljam. 
Pisec se je podpisal z imenom in priimkom. 
Tak nagovor, pozdrav in podpis je pisec uporabil zato, ker gre za uradno pismo, v katerem 
sporočevalec in prejemnik nista enakovredna. 
 
Nušin nagovor: Draga sestra! 
Nuša je sestri želela povedati, da jo pogreša in da je kupila vstopnici za kino. 
Pozdrav: Lepo se imej. 
 

Str. 50:   

Janez Novak je gospo Petkovo vikal, Nuša pa je sestro tikala.  

Oba pisca sta ravnala ustrezno. Prvo pismo je uradno in sporočevalec ter prejemnik nista 

enakovredna, drugo pismo pa je neuradno in sta sporočevalec ter prejemnik enakovredna, zato so 

lahko posamezni deli pisma bolj osebni, domači. 

Janez Novak je v pismu gospe Tini Petek povedal, da v njeni vlogi manjkajo kopiji davčne številke in 

bančnega računa ter izjava o resničnosti podatkov, napisana v slovenščini in angleščini.   

 

Str. 51: (prvi)   

Besedilo je namenjeno učiteljici. 

Učiteljici so voščili njeni učenci. 

Učiteljica praznuje rojstni dan/god. 

Želijo ji zdravja, sreče, zadovoljstva in potrpežljivosti. 

Po smislu, na primer: Če učenci voščijo svoji učiteljici, pomeni, da imajo z njo lep, spontan, spoštljiv 

odnos, zato se mi zdi povsem primerno, da ji voščijo. 

Nikin nagovor: Draga babica! Svoje želje ji je poslala s Ptuja, 10. 6. 2019. 



Str. 51: (drugi)   

nagovor 
vsebina 
podpis 
 

Str. 52:   

rojstni dan 

voščila 

Nika 

voščilo 

Želim ti, da bi rojstni dan praznovala lepo med vsemi, ki jih imaš rada. Naj te še naprej spremljajo 
zdravje, veselje in dobra volja. 

 

Str. 53: (prvi)   

dve čestitki 
Cankarjevo 
čestitali 
Jana Novak 
mama Joži 
Ljubljani 
Trbovljah 
4. 2019 
13. 4. 2019 
 
 

Str. 53: (drugi)   

 
Zahvaljujem se ti za voščilnico, ki si mi jo poslala ob dnevu žena.  mama 
Za usvojeno zlato Cankarjevo priznanje ti iz srca čestitam.   mama 
Res sem ponosna nate.        mama 
Le tako naprej.         učiteljica 
V imenu šole ti čestitam za usvojeno Cankarjevo priznanje.   učiteljica 
Rada te imam.         mama 
To je zate in za šolo izjemen uspeh.      učiteljica 
 
 



Str. 54: (prvi)   

1. besedilo  čestitka, pismo, voščilo   uradno, neuradno 
2. besedilo  pismo, voščilo, čestitka   uradno, neuradno 
3. besedilo  voščilo, čestitka, pismo   uradno, neuradno 
4. besedilo  pismo, voščilo, čestitka   uradno, neuradno 
5. besedilo  čestitka, voščilo, pismo   uradno, neuradno 
6. besedilo  voščilo, pismo, čestitka   uradno, neuradno 
 
 

Str. 54:  

Če besede VAŠEM, VAM, VAMA … zapišemo z veliko začetnico, še dodatno poudarimo svojo uradnost 
in vljudnost pri besedilih. 
 
 
 

Str. 54: (drugi)   

 
 

Zagorje ob Savi, 16. 11. 2019 
Spoštovana gospa Tina Petek! 
 
Po pregledu Vaših dokumentov smo ugotovili, da jih nekaj predpisanih (kopija davčne številke 
in bančnega računa ter podpisana izjava o resničnosti podatkov) pri Vaši vlogi, ki ste nam 
jo poslali marca, manjka. Izjavo o resničnosti podatkov morate napisati še v angleščini. Prosim 
Vas, da nam vse potrebno čim prej pošljete. 
 
Lepo Vas pozdravljam. 

Janez Novak 
 
 
 

Kranj, 12. 1. 2019 
Draga sestra! 
 
Čeprav si odšla na počitnice k stari mami šele pred tremi dnevi, te že zelo pogrešam. Doma 
ni nikogar, ki bi mi nagajal in mi skrival stvari, pa tudi nikogar, s katerim bi se lahko prepirala. 
Jaz imam veliko dela, zate pa upam, da uživaš. Komaj čakam, da prideš domov. Kupila sem že 
dve vstopnici za kinopredstavo. Naslov filma pa naj bo presenečenje … 
 
Lepo se imej. 

Nuša 
 
 
 



Maribor, 10. 11. 2019 
Spoštovana učiteljica! 
 
Ob Vašem osebnem prazniku Vam voščimo veliko zdravja in sreče pa tudi zadovoljstva in 
potrpežljivosti. Ostanite takšni, kot ste bili do zdaj. 
 
Želimo Vam prijetno praznovanje. 

Vaši učenci iz 5. A-razreda 
 
 
 

Ptuj, 10. 6. 2019 
Draga babica! 
 
Takoj ko sem se zbudila, sem se spomnila, da je danes tvoj praznik. Želim ti, da bi rojstni dan 
praznovala lepo med vsemi, ki jih imaš rada. Naj te še naprej spremljajo zdravje, veselje in dobra 
volja. Ko se vrnem iz šole v naravi, se bom oglasila pri tebi. 
Pošiljam ti 70 poljubčkov! 

Tvoja Nika 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 12. 4. 2019 
Učenka Nuša Petek! 
 
V imenu šole ti čestitam za usvojeno zlato Cankarjevo priznanje. To je zate in za šolo izjemen uspeh. 
Le tako naprej. 

Jana Novak, razredničarka 
 

 
 
Trbovlje, 13. 4. 2019 

Draga Nuša! 
 
Za usvojeno zlato Cankarjevo priznanje ti iz srca čestitam, čestitam pa ti tudi za usvojeno 
bralno značko. Res sem ponosna nate. Hkrati pa se ti zahvaljujem tudi za voščilnico, ki si mi 
jo poslala ob dnevu žena. Rada te imam. 

Mama Joži 
 
 
 

Str. 54: (tretji)   

 
Po smislu, na primer: 
 
Dragi dedek!    Lepo te pozdravljam. 



Spoštovani gospod župan!  Lepo pozdravljeni. 
Živijo, Tanja!    Adijo, se vidiva. 
Spoštovana gospa knjižničarka!  Lepo Vas pozdravljam. 
 
 
 
 
Str. 55_nal. 1:  

Ekologija je veda o odnosu organizmov do okolja. 
 
 
Str. 55_nal. 2:  

Po smislu. 

 

Str. 57_nal. 4 (zgoraj):  

Po smislu, na primer:  
Odrasli bi morali spremeniti navade, ki jih imajo glede varovanja okolja. 
 
 
 

Str. 57_nal. 4 (spodaj):  

Po smislu, na primer:  
Suzuki govori o tem, da se boji za svojo prihodnost, ker ljudje na Zemlji premalo pozorno varujemo 
okolje, to pa ima za posledico, da izumirajo rastline in živali. Skrbi jo tudi, da je na svetu veliko lačnih 
otrok, ljudje pa tega ne vidijo oziroma jim ni mar za to.  
 
 
Str. 58_nal. 4:  

Po smislu, na primer:  
Ta del sporočila poudarja, da v preteklosti ni bilo tovrstnih problemov v okolju, kot jih lahko 
opazujemo/vidimo danes, obenem pa odrasli svet nima rešitev, kako bi te težave odpravili, kar Suzuki 
najbolj vznemirja. Suzuki odrasli svet poziva, naj nehajo s svojim početjem in dejanji uničevati Zemljo. 
 
 
Str. 59_nal. 4 (zgoraj):  

Po smislu. 
 
 

Str. 59_nal. 4 (spodaj):  

Po smislu. 
 
  



Str. 60_nal. 4:  

Po smislu, na primer:  
Sporočilo v zadnjem delu pisma je namenjeno odraslim ljudem. 
 
 

Str. 61_nal. 4:  

Po smislu. 
 
 
  
Str. 62_nal. 4:  

Po smislu. 
 
 
 
 
Str. 64_nal. 6:  

Po smislu, na primer:  
 
Da bi nagovorila svetovno javnost o veliki ekološki problematiki na našem planetu in revščini, ki vlada 
v nekaterih državah sveta. 
 
Vsej svetovni javnosti. 
 
Severn Suzuki je pripravila zelo dober govor, zato so ji mnogi čestitali. 
 
Čestitali so ji: prijatelji, somišljeniki, Stella, Emma, Tom, Jenny, Ekološka organizacija in Društvo 
mladih ekologov Slovenije. 
 
Društvo mladih ekologov Slovenije. 
 
Stella, Emma, Tom in Jenny. 
 
Po mnenju Ekološke organizacije. 
 
Po mnenju njenih prijateljev. 
 
 
 
Str. 65_nal. 7 (zgoraj):  

Po smislu.  
 
 

 



Str. 65_nal. 7 (spodaj):  

Po smislu, na primer:  
 
Draga Mija, 
 
čestitam ti za tvoj velik uspeh na likovnem natečaju.  
Želim ti še več takih uspehov. 
       Vesna 
 
 
 
Str. 66_nal. 8:  

Uradni čestitki sta bili od Društva mladih ekologov Slovenije in Ekološke organizacije, ostale tri 
čestitke pa so bile neuradne, saj so jih napisali Severnini prijatelji.  
 
 
Str. 66_nal. 9 (zgoraj):  

Po smislu, na primer:  
 
Dragi Jan, 
 
čestitam ti za odličen nastop in osvojeno prvo mesto na tekmi v Planici. Res si izvrsten smučarski 
skakalec.  
Držim pesti še naprej zate. 
            Boris 
 
Str. 66_nal. 9 (zaslon telefona):  

Po smislu, na primer:  
 
Ana, čestitam, super si bila. Še naprej tako dobro pleši. Lp, Sara 
 
 

Str. 66_nal. 9 (spodaj):  

To sta neuradni čestitki, saj sta v vsakem primeru sporočevalec in naslovnik enakovredna, kar je tudi  
razvidno iz nagovora in pozdrava, saj tako lahko nagovorimo in pozdravimo le prijatelja oz. osebo, ki 
jo dobro poznamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Str. 67_nal. 10 (zgoraj):  

 
Po smislu, na primer:  
                                Ljubljana, 12. 5. 2019 
Nace, 
 
v imenu razreda ti čestitam za odličen uspeh in osvojeno 1. mesto na matematičnem tekmovanju. 
Veselimo se s tabo in ti želimo še veliko tovrstnih uspehov. 
 
        Majda Novak, razredničarka 
 
 
Str. 67_nal. 10 (spodaj):  

To je uradna čestitka, saj sporočevalec in naslovnik nista enakovredna.  
 
 
Str. 67_nal. 11:  

Medvode, 3. 12. 2019 
Draga Lina! 
 
Čestitam ti za uspešno usvojeno bralno značko in se veselim s teboj. Naj knjiga ostane tvoja dobra 
prijateljica. Ponosna sem nate. 

 
Tvoja teta Bojana 

 
 
Str. 68_nal. 12:  

Znamko. 
Naslov: ime in priimek naslovnika, kraj/ulico in hišno številko ter poštno številko kraja. 
Minka. 
Polajnar. 
V Žirovnici. 
4274. 
Z znamko plačamo poštno storitev. 
 
 
Str. 69_nal. 13:  

Vesna. 
Babica. 
Draga babi! 
Klicaj. 
Vejico. 
 
Draga babi, včeraj smo imeli …  
 
Paziti moram na veliko začetnico. 
 



 
Str. 69_nal. 14:  

Dragi bratranec! 
Verjetno še nisi pričakoval mojega pisma, ker je šele dva dni, odkar sem šel od doma. 
 
Dragi dedek, 
dežuje, jaz pa mislim nate in na najino sobotno popoldne, ko sva delala uto za Pikija. 
 

Spoštovani gospod trener! 
Sporočam Vam, da smo brez zapletov in težav prispeli na letališče. Malo smo utrujeni, vendar upamo 
na jutrišnjo zmago. Žal nam je, da zaradi bolezni niste uspeli z nami. Obljubimo, da se bomo … 

 
Draga mami in oči, 
pišem vama, ker bi vama rad povedal, da vaju pogrešam. 
 

Spoštovana razredničarka, 
veseli smo, da ste se odločili, da … 

 
 
 
Str. 70_nal. 15:  

Po smislu.  
 
 
Str. 71_nal. 16:  

Po smislu.  
 
 
Str. 71_nal. 17:  

Po smislu.  
 
 
Str. 71_nal. 18:  

 
Po smislu.  
 
 
Str. 72_nal. 20:  

a) 
 
Po smislu, na primer:  
 
Besedili sta voščili, saj Ajda svoji prijateljici Metki izreka lepe želje ob njenem rojstnem dnevu, Slavko 
Pirnat pa gospodu županu želi vse dobro v novem letu.  
 
Prvo voščilo je neuradno. 



Drugo voščilo je uradno. 
 
Slavko Pirnat. 
Na Jesenicah, 22. 12. 2019. 
Spoštovani gospod župan! 
Klicaj. 
Vejica. 
Z dvema pikama. 
 
 
 
Str. 73_nal. 21:  

Po smislu, na primer:  
 
Spoštovana gospa učiteljica! 
 
Ob dnevu žena Vam želimo vse lepo in si želimo, da bi še naprej bili tako prijazna učiteljica. 
 
         Vaši učenci iz 5. b-razreda 
 
 
 
Po smislu, na primer:  
 
Draga mami, 
 
ob materinskem dnevu ti želim veliko sreče in zadovoljstva. Bodi še naprej tako zlata mama. 
 
         Tvoja Pia 
 
 
Str. 74_nal. 22:  

novo leto       VOŠČILO   
 
rojstni dan       VOŠČILO 
 
uspešen nastop na glasbeni prireditvi    ČESTITKA 
 
10. obletnica poroke      ČESTITKA 
 
materinski dan       VOŠČILO 
 
valentinovo       VOŠČILO 
 
objava literarnega dela v glasilu     ČESTITKA 
 
nastop na izboru talentov     ČESTITKA 
 
dosežek na likovnem natečaju     ČESTITKA 
 



napredovanje v službi      ČESTITKA 
 
3. mesto na športnem tekmovanju    ČESTITKA 
 
8. marec, dan žena      VOŠČILO 
 
uspeh na tekmovanju iz Vesele šole    ČESTITKA 
 
rojstvo otroka        ČESTITKA 
 
božič        VOŠČILO 
 
velika noč       VOŠČILO 
 
god        VOŠČILO 

 
 
 
Str. 74_nal. 23:  

Voščilo: 
Ob rojstnem dnevu, božiču, novem letu, veliki noči, obletnici poroke, rojstvu otroka … 
 
Čestitka: 
Ob dobri uvrstitvi na tekmovanju, dosežku na nastopu, odličnem šolskem uspehu … 
 
Skupne značilnosti: 

- kraj datum, nagovor, vsebina, pozdrav, podpis 
- uradna/neuradna 
- pisna/ustna 
- lepe želje/misli … 

 
 

Str. 75 in 76:   

torek 
februarja 
Prešernov 
decembra 
božič 
decembra 
dan samostojnosti in enotnosti 
decembra 
silvestrovo 
januarja 
novo leto 
januar 
februar 
marec 
april 



maj 
junij 
julij 
avgust 
september 
oktober 
november 
december 
rojstnega dne 
soboto 
torek 
petek 
soboto 
košarko 
nogomet 
med dvema ognjema 
monopoli 
človek, ne jezi se 
 
 
Str. 76 in 77_nal. 1:  

italijanski 
angleški 
italijansko 
angleščini 
nemško 
francoskega 
angleščino 
kitajščino 
hebrejščina 
 
 
Str. 77_nal. 2:  

 
Vesel božič in srečno novo leto ti želim. 
 
Novo leto prinaša nova pričakovanja in zaobljube. 
 
Je bil dedek Mraz radodaren? 
 
Na miklavžev večer nas je Miklavž res obiskal. 
 
Ali veš, da moja mami že šiva obleko za pusta? V sredo je kupila blago, v četrtek pa je že začela šivati. 
 
Kako to, saj je pust šele februarja? 
 
Kateri dan v tednu imaš najraje? Še vprašaš, saj veš, najlepše je v petek, in to popoldne. 
 
Veš, Maši bom za valentinovo podaril srčka . 
 



Na božič smo se vsi zbrali pri babici in pojedli božično večerjo, ki jo je pripravila. 
 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

Str. 79_nal. 2:  

Po smislu, na primer: 

TEVŽ MIHELČIČ 

POT NA BREG 6 

2000 MARIBOR 

SLOVENIJA 

 

Str. 79_nal. 3:  

Staš. 

Tevžu Mihelčiču. 

V Kobenhavnu, 8. 7. 2019. 

Živjo, Tevž, 

Staš se je s pismom oglasil prijatelju Tevžu s svojega potovanja po Danski, v katerem mu je opisal 

znamenitosti in kraje, ki si jih je ogledal. 

 

Str. 79_nal. 4:  

b) 

 

Str. 80_nal. 5:  

Dansko. 

Vikingi. 

Štiri dni. 

12. 7. 2019. 

 

 

 



Str. 80_nal. 6:  

Kako daleč nazaj je že to?  
V katerem stoletju živimo ZDAJ? 
 

Str. 80_nal. 7:  

Billind 
 

Str. 80_nal. 8:  

Po smislu. 

 

Str. 80_nal. 9:  

Po smisli, na primer: 

Razlaga po SSKJ: zabaviščni park je urejen prostor, zabavišče s tehnično zahtevnejšimi zabaviščnimi 

napravami. 

 

Str. 81_nal. 10:  

Sestavlja ga osem različnih svetov. 

 

Str. 81_nal. 11:  

Po smislu. 

 

Str. 81_nal. 12:  

Stašu je Tevž obljubil, da mu bo pisal s potovanja po Danski. Predniki Dancev so bili Vikingi, ki so do 
11. stoletja vladali velikemu delu Evrope. Zabaviščnemu parku Legoland vsako leto dodajo kakšno 
zanjimivost iz kock. 
 

Str. 82_nal. 13:  

danščina 

angleški 

nemški 

angleščini 



Dansko   julija 

avgusta 

božič   novo leto 

nemškem 

jeziku   nemško 

 

Str. 82_nal. 14:  

Po smislu. 

 



4. POGLAVJE: KDO SMO IN KOLIKO NAS JE? 

Str. 85:  

Po smislu. 

Str. 86:  

Po smislu. 

Str. 86:  

5, 6, 4, 7, 2, 3, 1 

Str. 87: (prvi in drugi)  

Po smislu. 

Str. 87: (prvi)  

Po smislu. 

Str. 87: (drugi)  

/…/ Sedla sva na sanke, Domen spredaj, jaz zadaj. Nekaj časa sva samo sedela in se predajala 

zimskemu veselju. 

Opazoval sem kosa, ki je sedel na leski, okrog nje pa se je plazil črn 

maček. Vrabci in sinice so lačno čivkali. Sosedov pes je lajal na kokoši, ki so uhajale na dvorišče. Zaprl 

sem oči in se prepustil sanjarjenju. Vedno sem imel veliko domišljije. V moje misli se je prikradla 

adrenalinska vožnja s sanmi. 

»Močno se primi,« je kar naenkrat zaklical Domen, »šlo bo kot raketa!« 

Bilo je super, predvsem fuuuul hitro. Veter mi je šumel mimo ušes, v obraz mi je neslo snežinke in 

skoraj nič nisem videl, ker sem napol mižal. Peljala sva se hitreje in hitreje in Domen je zavpil, da sva 

najboljša sankača na svetu, jaz pa sem zakričal, kdaj bova že spodaj, ker nič ne vidim. 

Potem sva udarila ob drevo. 

Malo sem poletel po zraku, počilo je in z obrazom sem pristal v snegu. Pogledal sem navzgor. Izpod 

snega je kukala trava. Mah je skrival belo glavico teloha. Trobentic nisem videl, čeprav sem si želel, da 

bi bilo okrog mene vse rumeno in ne belo. 

Domna pa ni bilo nikjer, tudi sank ne. 



Pogledal sem naokrog in zaslišal Domna, ki je kričal spodaj v potoku. Sedel je sredi potoka, premočen 

do kože, poleg sank. 

Moral sem se zasmejati, ker je bil Domen tako smešen z mokro kapo na glavi. Iz njegovih oči pa so 

švigali jeza, strah in nemoč. Nadrl me je, da nisem prav vozil in da sem tepec in da bom od zdaj naprej 

ostal doma in delal snežake. 

Str. 87 in 88: (drugi – tabela)  

Osebe: sankač, tepec 

Živali: maček, vrabec, sinica, pes, kokoš 

Rastline: drevo, trava, mah, teloh, trobentica 

Stvari: raketa, kapa, snežak, dvorišče, oči, veter, snežinka, zrak, obraz, potok, ušesa, sneg, glavica, 

koža 

Pojmi: veselje, jeza, strah, sanjarjenje, domišljija, misel, vožnja, nemoč, svet, doma 

 

Str. 88_nal. 1:  

Podčrtani samostalniki: 

Osebe: hlapca, Miciko, pastirico, ribiča, šolarja, zidarje, strica, Marka, teto, Lino 

Živali: lastovici, pajku, muha 

Stvari: šiba 

Pojmi: soba, juha, naloga, gozdu, svetu, red 

Str. 89_nal. 1:  

Samostalniki, prikazani s sliko: 

Osebe: kuharica 

Živali: krava, riba 

Rastline: hrast 

Stvari: žaga, streha, vrat, hiše, vino, bluza 

Pojmi: svet 

 

 

 



Str. 89_nal. 2:  

Podčrtani samostalniki: 

Osebe: smetar, milijonar 

Stvari: smetožer, stvar, stroj, stroj, smetožer, smeti, smetožer, načrt 

Pojmi: dan, noč, svet, ime, iznajdbo, svetu, vrt, vrtu, stavo 

Str. 89_nal. 2:  

Po smislu, na primer: 

Brin je ob izumu stroja občutil veselje, ponos, mogočnost, slavo … 

 

Str. 90_nal. 2:  

Po smislu, na primer: 

Enej pa je občutil razočaranje, poraz, žalost … 

Pri Brinu cenim domišljijo, ustvarjalnost, pogum, bistroumnost, kreativnost, potrpežljivost, vztrajnost 

… 

 

Str. 90_nal. 3:  

Po smislu. 

 

Str. 90_nal. 4:  

Po smislu, na primer: 

Naredila sem načrt za izdelavo okrasne škatle za shranjevanje plišastih igrač. 

Pri matematiki potrebujem ravnilo za risanje ravnih črt. 

Premagala me je jeza, ker nisem uspešno rešil testa. 

Odprl sem okno, ker je v sobi bil slab zrak. 

Mačka sedi na okno in se greje na toplem soncu. 



Občutila sem veliko veselje, ko sem prejela nagrado. 

Ugasnila sem luč, saj varčujem z energijo. 

Riba je plavala po vodi. 

Številni ljudje imajo težave s strahom pred letenjem. 

Pičil sem se na kaktusu. 

Z mikroskopom smo odkrili nove viruse. 

Drevo je mogočno. 

Prijateljstvo mi veliko pomeni. 

 

Str. 91_nal. 4:  

Po smislu. 

 

Str. 91_nal. 5:  

Po smislu. 

 

Str. 92_nal. 1:  

sonce: srednji spol 

oblaki: moški spol 

kolo: srednji spol 

cerkev: ženski spol 

drevesa: srednji spol 

babica: ženski spol 

dedek: moški spol 

dete: srednji spol 

konj: moški spol 

kozolec: moški spol 



hiša: ženski spol 

cesta: ženski spol 

potok: moški spol 

pes: moški spol 

muca: ženski spol 

kokoši: ženski spol 

hrib: moški spol 

ograda: ženski spol 

 

Str. 93_nal. 2:  

mati: ženski spol 

oče: moški spol 

otrok: moški spol 

pismo: srednji spol 

vas:ženski spol 

opica:ženski spol 

muha:ženski spol 

deska: ženski spol 

veselje: srednji spol 

drevo: srednji spol 

pesem:ženski spol 

sreča:ženski spol 

korenje: srednji spol 

srce: srednji spol 

mesto: srednji spol 

okno: srednji spol 

veverica: ženski spol 



popoldne: srednji spol 

jesen: ženski spol 

smeh: moški spol 

zdravje: srednji spol 

tišina: ženski spol 

veja: ženski spol 

solata: ženski spol 

glava: ženski spol 

pest: ženski spol 

noga: ženski spol 

ženin: moški spol 

nevesta: ženski spol 

oko: srednji spol 

 

Str. 93_nal. 3:  

medvedka   Matej 

zajklja    volk 

vaščanka   Gorenjec 

prijateljica   srnjak 

teta    znanec 

sorodnica   učitelj 

čebela    oven 

Po smislu. 

 

Str. 94 in 95_nal. 1:  

en dežnik  dva dežnika  trije dežniki 

ena kaplja  dve kaplji  petnajst kapelj 



eno okno  dve okni  šest oken 

 

Str. 95_nal. 2:  

konja    DVOJINA 
stola    DVOJINA 
besedi    DVOJINA 
kolesi    DVOJINA 
jezera    MNOŽINA 
sliki    DVOJINA 
svinčnik   EDNINA 
žlice     MNOŽINA 
kreda     EDNINA 
šola    EDNINA 
jabolko     EDNINA 
peresa     MNOŽINA 
skodelice   MNOŽINA 
lopati     DVOJINA 
miza     EDNINA 
raketa    EDNINA 
potice     MNOŽINA 
palici     DVOJINA 
tovornjak   EDNINA 
vilici     DVOJINA 
okno     EDNINA 
marelice   MNOŽINA 
hiši    DVOJINA 

 

Str. 95 in 96_nal. 3:  

klop     klopi   ženski 

  stola   stoli   moški 

avtobus avtobusa     moški 

pikapolonici  pikapolonice  ženski 

preproga    preproge  ženski 

  drevesi   drevesa   srednji 

konj     konji   moški 

obleka  obleki      ženski 

mesto  mesti      srednji 

  okni   okna   srednji 



roža     rože   ženski 

človek  človeka      moški 

 

Str. 96_nal. 4:  

goba  gobi  gobe 

košara  košari  košare 

zvezda  zvezdi  zvezde 

kozarec  kozarca  kozarci 

 

 

Str. 97_nal. 4:  

Maruša   ženski spol  ednina     

dnevih   moški spol  množina 

gobe   ženski spol  množina 

gozdu   moški spol  ednina    

jurčkov   moški spol  množina 

košaro   ženski spol  ednina    

golobic   ženski spol  množina 

jurčka   moški spol  ednina    

dežnikaric  ženski spol  množina 

košaro   ženski spol  ednina    

nočeh   ženski spol  množina 

potjo   ženski spol  ednina    

zvezde   ženski spol  množina 

bera   ženski spol  ednina    

gobe   ženski spol  množina 

nebu   srednji spol  ednina     



kozarce   moški spol  množina 

Maruša   ženski spol  ednina     

jurčke   moški spol  množina 

košaro   ženski spol  ednina    

tržnico   ženski spol  ednina 

 

Str. 97_nal. 5:  

dnevi 

listi 

drevesa 

gob 

jurčkov 

gozd 

veje 

drva 

rok 

Maruši 

Poldetu 

jeseni 

 

Str. 98_nal. 6:  

Jadrala sem in jadrala; prejadrala sem že polovico sveta, ko sem zagledala veliko mesto. Sredi mesta 
je bila stolpnica. Na strehi je pisalo: »Jera, pridi dol in pojdi malo z menoj v to čudovito mesto.« 
 
Pristanem na veliki terasi. Okna so bila tako umazana, da nisem nič videla skozi. Nato je posvetilo 
sonce in v izložbi sem zagledala modro kolo, točno tako, ki mi je bilo vedno najbolj všeč. Ne moreš 
verjeti. Kolo skoči iz izložbe, jaz sedem nanj, se privežem na balon in odpotujemo: jaz, moj balon in 
moje kolo.  
 
Potujemo nad morjem. Morje jeseni ni lepo; zmeraj se zdi, da je preveč temno in strašljivo. Komaj 
čakam, da bo morje za nami. Pomislim, da bi čez ocean morala potovati poleti. 
 



Naenkrat zagledam polje. Sredi polja stoji moja babica. Na njivo postavlja strašilo, da bo odganjalo 
ptice, ki zobljejo semena. Ob njivi se sklanja dedek. V rokah drži lopato in vile, v žepu pa ima dleto. 
Vem, kaj dela. Zame sadi drevo. Nekoč mi je obljubil, da bo zame posadil drevo. »Tvoje drevo bo 
zraslo do neba,« se je šalil.  
 
Dedka in babico imam najraje na svetu. 
 

Str. 99:  

Maruša in Polde imata manjšo kmetijo na hribu, odmaknjeno od vasi. V hlevu imata pujsa, dve kravi 
in tri koze, v kokošnjaku pa pet kokoši.  
Maruša vsako jutro pomolze kravi in koze. Potem pripravi zajtrk zase in za Poldeta, po navadi kruh in 
mleko ali pa sadje in domačo skuto, jajca in čaj s sladkorjem. Tudi Polde vstane že navsezgodaj. Ko 
obleče delovne hlače, natakne očala, odpre vrata in še pred sončnim vzhodom stopi na prag hiše, se 
za Poldeta začne nov delovni dan. Dela ves dan, vmes pa rad popije malo vina, razredčenega z vodo, 
če le kdo pride mimo hiše. 
Ljubezen, veselje do dela in narave ter dobrota Maruši in Poldetu pomagajo, da sta srečna. Do 
drugih ljudi sta dobra. Iz njune hiše nihče ne pride lačnih ust. 
 

Str. 99:  

Po smislu, na primer: 

Maruša in Polde živita na kmetiji na hribu, odmaknjeno od vasi. 

Njuna kmetija je majhna. Skrbita za enajst živali. Imata enega pujsa, dve kravi, tri koze in pet kokoši. 

Maruša in Polde vstaneta zgodaj zjutraj. Pregovor »Rana ura – zlata ura.« pomeni, da je zgodnje 

jutranje vstajanje dobro in se obrestuje, saj imaš potem pred sabo dolg delovni dan in lahko opraviš 

in narediš veliko dela. 

Maruša po navadi za zajtrk pripravi kruh in mleko ali sadje in domačo skuto, jajca in čaj s sladkorjem. 

Poldetov delovni dan je po mojem mnenju zelo pester, saj dela od jutra do večera … 

Str. 100 (tabela):  

Po smislu, na primer: 

Govorno nastopam, da se učim …  

… utemeljiti svoj izbor teme za govorni nastop, predstaviti besedilo, predstaviti sebe … 

Pri govornem nastopanju bom uspešen/-na, ko bom …  

… govoril/-a prosto in čim bolj naravno, upošteval/-a jezikovno pravilnost … 



Str. 100_nal. 1:  

Edninski samostalniki: 

sadje 

Množinski samostalniki:  

hlače, očala, vrata, usta 

 

Str. 101_nal. 2:  

Po smislu. 

 

Str. 102_nal. 3_1:  

Iz morske vode. 

Solna polja, kanali, bregovi s kamnitimi zidovi, zapornice, solinske hiše, poti, mostovi, črpalke … 

Številnim živalim, predvsem pticam. 

Ptice selivke so tiste, ki se čez zimo »preselijo« v toplejše kraje.  

 

Str. 102_nal. 3_2:  

Zatočišče je kraj, prostor, kamor se kdo zateče. 

Opuščene soline pomeni, da so soline nedelujoče, proizvodnja soli je opuščena.  

 

Str. 103_nal. 3_3:  

Moški spol (m. sp.) Ženski spol (ž. sp.) Srednji spol (sr. sp.) 

prostor, kanali, bregovi, zidovi, 

mostovi, pogoje 

soline, soli, vode, zapornice, 

hiše, poti, črpalke, soline, 

živalim, soline, mlakami, živali, 

pticam 

morju, polja, življenje 

 

 

 

 



Str. 103_nal. 3_4:  

Ednina (ed.) Dvojina (dv.) Množina (mn.) 

prostor, morju, soli, vode, 

življenje 

- soline, polja, kanali, bregovi, 

zidovi, zapornice, hiše, poti, 

mostov, črpalke, soline, živalim, 

soline, mlakami, pogoje, živali, 

pticam 

 

Str. 103_nal. 3_5:  

Edninski samostalniki (je): Množinski samostalniki (so): 

soli, voda soline 

 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

Str. 104_nal. 1:  

Travo je prekril sneg. Tudi mačehe so pod debelo snežno odejo. Maček zaman skuša splezati na 
drevo. Na njem je ptičja krmilnica. V njej je veselje. Sinice, vrabci in kosi zobajo semena. Ko sonce 
obsije okna hiše na vrtu, se prebudita Jaka in Mina. Pogledata skozi okno in na klopi pod drevesom 
zagledata smuči. Kakšna sreča, da jih nihče ni odnesel! 

Osebe: Jaka, Mina 

Živali: maček, sinice, vrabci, kosi 

Rastline: travo, mačehe, drevo, drevesom 

Stvari: sneg, odejo, krmilnica, semena, okna, hiše, vrtu, okno, klopi, smuči 

Pojmi: veselje, sonce, sreča 

 

SPOL  in ŠTEVILO 

 

Str. 105_nal. 1:  

Jaka   moški spol  ednina     

Mina   ženski spol  ednina 



maček   moški spol  ednina 

sinice   ženski spol  množina    

vrabci   moški spol  množina 

kosi   moški spol  množina    

travo   ženski spol  ednina 

mačehe  ženski spol  množina    

drevo   srednji spol  ednina 

sneg   moški spol  ednina    

odejo   ženski spol  ednina 

krmilnica  ženski spol  ednina    

semena   moški spol  množina 

okna   srednji spol  množina    

hiše   ženski spol  ednina 

vrtu   moški spol  ednina   

klopi   ženski spol  ednina 

smuči   ženski spol  množina    

veselje   srednji spol  ednina 

sonce   srednji spol  ednina     

sreča   ženski spol  ednina 

 

POJEM 

 

Str. 106_nal. 2:  

človek  človeka      moški 

konj     konji   moški 

  veji   veje   ženski 

smreka     smreke   ženski 



  važiča   važiči   moški 

mati  materi      ženski 

  kolesi   kolesa   srednji    

kepa  kepi      ženski 

 

Str. 106_nal. 3:  

šal, skodelica čaja, mesta, veselje, snežaki, rokavice, snežinke 

usta, hlače, sanke, očala 

 

Str. 106_nal. 4:  

Olje JE razlito po avtu.    Moja sončna očala SO okrogla. 
Markove hlače SO strgane.   Sadje JE zdravo. 
Otroštvo JE lepo in zabavno.   Smuči SO nove. 

 

Str. 107_nal. 5:  

Samostalniki, ki jih ne moremo šteti: smeh, čas, brki, voda, starost, sadje, gosli, jasli, možgani, mleko, 

prsi 

Edninski samostalniki: smeh, čas, voda, starost, mleko, sadje 

Množinski samostalniki: brki, gosli, jasli, možgani, prsi 

 

Str. 107_nal. 6:  

minuti    hriba 

sestri 

rokavic 

skodelici   bratje 

Katjo    Klemna 

kepe    otroci 

snega    iglu 

sneženega moža 



metuljček 

Otroci    snegu 

 

Str. 108_nal. 7:  

Na vrtu so štiri drevesa. Drevo je golo. Na sredi je hiša, ki ima dve veliki in 2 majhni okni. Vrata hiše so 
zelene barve. Pred hišo sta dva psa. Vsak ima dve kosti. 
 

Str. 108_nal. 8:  

Dojenček je popil dve steklenici mleka.   ALI      Dojenček je popil mleko. 
Ajda je kupila pet vrst sadja. 
Listje je padlo z dreves. Drevje je golo. 
Mihove počitnice so pred vrati, njegove sanke pa so polomljene. 
Mama je v juho dala en ščepec soli, teta pa dva ščepca. 

 

Str. 108_nal. 9:  

DEBELUH 

OVCA 

BELCI 

ROJSTVO 

ORLICA 

ZIMA 

NEZNANEC 

ALEKSANDER 

MOŽ 

Geslo: DOBRO ZNAM 



5. poglavje: KAJ BO DANES ZVEČER PO TELEVIZIJI? 

Str. 112:  

Po smislu, na primer: 

TV-spored beremo, ko želimo izvedeti, kdaj bo na televiziji določena oddaja, film …, ki si jo/ga želimo 

ogledati. 

Točen čas predvajane oddaje/filma na televiziji. 

Ob 6.05. 

Prihaja Nodi, Nodi skozi zrcalo, risanka, Maks, danska igrana nanizanka, Ledena doba 3, risani film. 

Str. 112: (tabela): 

Prihaja Nodi, Nodi skozi zrcalo, risanka   10.10 

Maks, danska igrana nanizanka    11.15 

Ledena doba 3, risani film    15.00 

 

Str. 112: (prvi)  

Po smislu, na primer: 

Kdaj je na sporedu oddaja za razgibano življenje Migaj raje z nami? 

Kateri film je na sporedu ob 20.00? 

Čigava izbira je na sporedu ob 17.00? 

Kdo je junak risanke, ki je na sporedu ob 10.10? 

 

Str. 112: (drugi)  

Zapis 3/8 v TV-sporedu se pojavi pri nanizanki, kar pomeni, da je na sporedu tretji del nanizanke od 

skupno osmih delov. 

 



Str. 113:  

Maks, danska igrana nanizanka, 3/8 

Larina izbira (Larin izbor), 124. del hrvaške nadaljevanke 

Nadaljevanka: 

Televizijski film ali televizijska igra v nadaljevanjih. 

Nanizanka: 

Televizijski film, igra v nadaljevanjih, sestavljena iz samostojnih povezanih zgodb. 

Skupne značilnosti: 

film, igra 

 

Str. 113:  

Po smislu. 

 

Str. 114: (prvi)  

Po smislu. 

 

Str. 114: (drugi)  

Larina izbira. 

19.00. 

Po smislu, na primer: Migaj raje z nami!, oddaja za razgibano življenje. 

Po smislu, na primer: Življenje v divjini, poljudnoznanstvena oddaja. 

Ob 20.00, Troja, ameriški film. 

Po smislu. 

 



Str. 115: (prvi)  

Po smislu. 

Str. 115: (drugi)  

Humoristična oddaja je oddaja, v kateri se dogaja nekaj smešnega. 
Informativna oddaja je oddaja, v kateri izvemo novice. 
Dokumentarna oddaja je oddaja o zanimivih krajih, ljudeh, dogodkih. 
Poljudnoznanstvena oddaja je oddaja o znanstvenih odkritjih. 
 

Str. 116 in 117 

Po smislu. 

 

Str. 118_nal. 3:  

Kritik je risanko pohvalil in povedal svoje mnenje. 

Najpomembnejše sporočilo kritika je bilo, da je tretji del Ledene dobe tako dober kot sta bila prva 
dva dela, ob tem pa je v tretjem delu po njegovem mnenju še več komedije, akcije in spektakularnih 
podob ter si ga lahko ogledamo tudi v 3D različici. 
 

Str. 118_nal. 4:  

Imeti veliko soli v glavi – biti pameten, brihten … 

Pustiti na cedilu – razočarati, pozabiti na nekoga … 

Ne imeti dlake na jeziku – biti zgovoren, jezikav … 

Mlatiti prazno slamo – govoriti nesmiselne stvari. 

 

Str. 119:  

Poligon: 

Dekle je naredilo svečo.  

Fant dela lastovko na gredi.  

Dekle je naredilo most. 



Dekle skače čez kozo. 

Fant je naredil kolo. 

Fant skače čez kozo. 

Dekle prevrača kozolce. 

 

Str. 120:  

Po smislu, na primer:  

Pri pisanju pripovedi bom uspešen/-na, če bom … 

… s sošolcem/sošolko znal/-a predstaviti uro športa tako, kot so si sledile dejavnosti, 

… s sošolcem/sošolko upošteval/-a zgradbo pripovedi (uvod, jedro, zaključek), 

… s sošolcem/sošolko pravilno poimenoval/-a športne pripomočke, ki jih bomo uporabljali pri uri 

športa, 

… znal/-a zapisati vse bistvene značilnosti ure športa, 

… pri zapisu naredil/-a manj kot 4 napake,  

… pisal/-a čitljivo. 

Po smislu. 

 

Str. 121 (besedilo):  

Tomaževa sestra Maša ima rada naravo, zato vsaj enkrat tedensko obišče prababico Mino. K njej se 
vedno pelje s kolesom. Kolo nasloni na zid hiše in najprej steče v hlev, v katerem pozdravi kravo 
Muko, kozo Meko in pujsa Lerija. 
Na stropu v desnem kotu hleva gnezdi lastovka. Vsako leto se na pomlad vrne v svoje staro gnezdo. 
Babica jo komaj čaka; pravi, da ji prinaša srečo. 
Za hlevom stoji star kozolec. Postavil ga je že pradedek Frane. Njega ni več, a se ga Maša vedno rada 
spominja, ker je znal zelo lepo pripovedovati zanimive zgodbe. S prababico večkrat obiščeta njegov 
grob. Neseta mu šopek rož in prižgeta svečo. 
 

Str. 121:  

Besedilo o Maši: 

 kolo: vozilo z dvema kolesoma na nožni pogon 



 koza: manjša domača žival z rogovi 

 lastovka: ptica selivka s škarjastim repom in vitkimi krili 

 kozolec: lesena, od strani odprta stavba za sušenje žita, krme 

 sveča: svetilo iz voska  

 

Poligon pri uri športne vzgoje: 

Narediti kolo pri telovadbi pomeni, da bočno zakotališ telo po iztegnjenih in nekoliko razmaknjenih 

rokah in nogah. 

Koza je gimnastično orodje. 

Narediti lastovko pri telovadbi pomeni stati na eni nogi z dvignjeno ter stegnjeno drugo nogo. 

Narediti kozolec pri telovadbi pomeni narediti preval na blazini (delati obrate telesa okrog prečne osi 

naprej ali nazaj na podlagi). 

Narediti svečo pri telovadbi pomeni v ležečem položaju zravnano dvigniti noge. 

 

Str. 121:  

 sestra: ženska v odnosu do drugih otrok svojih staršev 

 narava: od človeka neodvisni predmetni svet in sile, ki v njem delujejo 

 hlev: stavba, prostor za bivanje domačih živali 

 krava: domača žival, odrasla samica goveda 

Po smislu, na primer: prababica, hiša, strop, leto, sreča, pradedek, zgodba, grob … 

 

Str. 121_nal. 1: 

Po smislu, na primer: 

Koza nam daje mleko. 

Skočil sem čez kozo. 

Les smo žagali na kozi. 

Lučka je dobra športnica. 

Med sladoledi imam najraje lučko, saj je iz mleka in čokolade. 

Pihnil sem v regratovo lučko.  

Namizna lučka je svetila celo noč. 



 

Str. 122_nal. 2: 

Po smislu. 

 

Str. 122 in 123_nal. 1: 

Prisrčnost je zanesljivo v sorodu s srcem, srce je pa tako pomembna stvar, da brez njega še živeti ni 
mogoče. 
Srček je majhno srce. Lahko je v zvezi z glasbo in se imenuje Blejski srček. Poznamo tudi mamine 
srčke. Navadno je z njimi velik križ. 
Kurji srčki so za v ponev, krompirjevi srčki pa za tiskanje. 
Srčece je mogoče še manjše srce, ampak je še veliko bolj ljubeznivo. Diši po sami prijaznosti. 
Na koncu pisem je vse polno prisrčnih pozdravov. 
Menda je srce na vsem svetu simbol ljubezni. Največ ljubezni je v človeškem in pasjem srcu, dvakrat 
več pa v radenski, ker se imenuje Tri srca. 
Med zdravilnimi rastlinami je srčna moč, ki preprečuje srčni infarkt in ureja srčni utrip. 
Zvezo s srcem ima srčika. To ni kako domače zdravilo, ampak bistvo vsake stvari. 
Srce dežele lahko poiščete na zemljevidu. Pomeni tisti kraj, ki je v deželi naj. 
Junaki so srčni ljudje in dobivajo priznanja za svoja pogumna dejanja. 
Fedi iz 6. B pa se samo važi in junači, pred zobnim zdravnikom pa mu srce pade v hlače. 

Str. 123:  

src- 

 

Str. 123_nal. 2: 

Po smislu, na primer: 

Besede iz besedne družine s korenom -bol-: preboleti, prebolevanje, oboleli, obolenje, zboleti 

 

Str. 124_nal. 3: 

Blažka rada gleda televizijo. Vsak dan pregleda ves TV-spored in v njem podčrta oddaje, ki si jih bo 
ogledala. Izbere si lahko le nekaj vsebin, ker ji starši ne dovolijo, da bi celotne popoldneve presedela 
pred televizorjem. Zgleda, da njeni starši dobro vedo, da gledanje TV ni edini niti najboljši način 
preživljanja prostega časa. Blažka se zaveda tega, da si ne more ogledati vseh oddaj po TV, predvsem 
filmov, zato je vesela, da je s starši sklenila dogovor o omejenem času, ki ga Blažka sme preživeti pred 
TV, in tega dogovora se Blažka drži. 
Blažka se je v soboto dopoldne odpravila na ogled mesta. Na velikem plakatu je zagledala reklamo za 
gledališko predstavo. Plakat je bil na izgled dober, zato se je ustavila in ga prebrala. Na njem je bilo 
vabilo na gledališko predstavo. Kupila je vstopnico in se popoldne odpravila v gledališče. Vsi gledalci 
so nestrpno čakali na začetek predstave. Na oder je prišla zala gospa z velikim ogledalom. Izgledala je 
tako dobro, da je Blažka zaprla oči in izdahnila: »Tudi jaz bom gledališka igralka.« 



Str. 124_nal. 3:  

Po smislu. 

 

Str. 125_nal. 4: 

skrivati, skrivalen, skrivnosten, poskriti, poskusiti, skriti, skrivalnica, skrivnost, skrivnostnež, 
pretentati, prekriti 
ali 
skrivati, skrivalen, skrivnosten, poskriti, poskusiti, skriti, skrivalnica, skrivnost, skrivnostnež, 
pretentati, prekriti 
 
šola, šolar, prešolanje, učenec, šolski zvonec, šolarka, šolski red, predšolski otrok, učitelj, pogovorne 
ure, ravnatelj 
 
pisati, podpis, napisati, podpisati, prepirati, pisatelj, risar, pisateljica, zapis, pisec, podpirati, piše, 
pasti, opisati 
 
zdrav, zdravstveni dom, zdravje, zdravnik, zdravilo, zid, zdravnica, na zdravje, zobozdravnik, zobobol, 
zdravstvene težave, zdravstveno zavarovanje, zdravstvena kartica 
 

Str. 127_nal. 6_1: 

TOPLA GREDA: Proces, pri katerem nekateri plini v ozračju zadržujejo toploto in se lahko Zemlja 
segreje bolj, kot je običajno. 
 
PODNEBJE: Vremenske razmere 
 
KROGOTOK: Kroženje vode v naravi 

ATMOSFERA: Zračna plast, ki obdaja zemljo. 

 

Str. 127_nal. 6_2: 

Sonce. 

Ker Sonce Zemljo segreva pod različnimi koti in z različno močjo. 
 
Sonce povzroči, da voda iz oceanov izhlapeva. Hlapi se povzpnejo v nebo, kjer ustvarijo oblake, ki jih 
prenaša veter. Voda se na Zemljo povrne kot dež ali sneg, do oceanov pa prispe kot reka.  
 
Na podlagi kapnikov, koral, kamninskih plasti ali fosilnih ostankov. Tudi s pomočjo opazovanja ledu, 
saj sta bila pred 200 milijoni let severni in južni pol brez ledu, pred 100.000 leti pa je večino planeta 
prekrivala velikanska ledena plošča.  
 



Str. 127_nal. 6_3: 

NE, DA, DA, NE, DA 

 

Str. 128_nal. 6_4: 

Po smislu, na primer: 

Naslov ponazarja ugotovitve znanstvenikov, ki na podlagi raznih preučevanj dokazujejo, kakšno je 

bilo podnebje v preteklosti.  

 

Str. 128_nal. 6_5: 

Kaj je prekrivalo večino planeta pred 100.00 leti? 

Kam se povzpnejo hlapi, ki nastajajo z izhlapevanjem vode? 

Koliko časa se že odvija krogotok na Zemlji? 

S čim onesnažujemo atmosfero? 

 

Str. 128_nal. 6_6: 

Po smislu. 

 

Str. 129_nal. 6_7: 

plin, plinovod, plinska (maska), plinast, plinasto (stanje), plinska (jeklenka) 

Koren: plin- 

vročina, vroč, prevroče, vročekrven, vroče, vročinski (val) 

Koren: -vroč- 

ledenik, ledeniško (jezero), led, leden, ledena (plošča), sladoled, sladoledar, ledenka, ledena (kava) 
 
Koren: -led- 

voda, vodomer, vodotok, vodni stolp, vodni tok, vodovje, vodarina, vodovod, vodovodar 
 
Koren: -vod- 

 



Str. 130:  

O preživljanju prostega časa. 

Raziskavi o preživljanju prostega časa učencev v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Da od anketirancev pridobi potrebne podatke/informacije za raziskavo. 

 

 

 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE  

Str. 131_nal. 1: 

Morske deklice – nanizanka.  

34. 

Film. 

8. 

Str. 132_nal. 1 (zgoraj): 

Športni prenos. 

9. 

 

Str. 132_nal. 1 (spodaj pod prikazi): 

Maj in Brin.   

 



 

 

Str. 133_nal. 1 (rebus): 

zabavne oddaje  nasmejim 

 

 

 

Str. 133_nal. 2: 

zelena  vas  goba 

školjka  mesto  list 

 

Str. 134_nal. 2: 

Po smislu, na primer: 

Moj dežnik je zelene barve.   Zelena je odličen vir vitamina C ter varuje srce in ožilje. 

Na obalo je naplavilo veliko školjk.    Straniščna školjka je umazana. 

Ne bo vas zeblo, saj sije sonce.     Na vasi je bolj umirjeno življenje. 

Tim je dosegel 2. mesto na tekmovanju iz logike.  V mestu so lepo uredili pločnike. 

Po dežju rastejo gobe.      Z gobo počisti prah. 

List je padel z drevesa.      Nalogo napiši na list papirja.  

 

Str. 134_nal. 3: 

gozd, grozd, gozdar, goba, zagozden, gospodar, gozdarski, poganjek, pogozditi, 
gaziti, grozdje, pragozd 



-gozd- 

gledati, pregledati, pobočje, pregled, megla, pogledati, pogled, pogreti, zgoreti, 
razgledati 

-gled- 

 

Str. 134_nal. 4: 

Po smislu, na primer: 

voz: voziti, prevoznik, voznik, voznica, prevoziti, povoziti, navoziti, podvoz, vozač 

ples: plesati, plesalec, plesalka, zaplesati, odplesati, naplesati, plesanje 

smet: smetnjak, smetišče, smetar, smetarnica, smetišnica, smetje, smetiti 

 

 

Str. 135_nal. 5: 

misel, prestopiti, premisliti, izmisliti, izračunati, razmišljen, premišljen, izmišljen, misliti, premešati 
korak, prekoračiti, prekuhati, (žabji) kraki, kovač, korakati, prikorakati, koraka, krasti 

 

Po smislu, na primer: 

Utrnila se mi je dobra misel. 

Premislil sem si glede potovanja in raje grem na morje. 

Oče si je izmislil novo igro in smo zabavno preživeli deževno popoldne. 

To vprašanje, ki ga je zastavil, je bilo dobro razmišljeno. 

Predsednik je premišljeno odločil o novem predlogu zakona. 

Izmišljen podatek je povzročil škodo. 

Dobra veščina vsakega človeka je misliti s svojo glavo. 

 

Vsak korak mu je povzročal bolečino. 

Martin je prekoračil sosedovo mejo, zato sta se sprla. 

Vojaki so korakali proti kasarni. 

Otroci so prikorakali na igrišče. 



Fantek koraka po cesti in posnema vojake. 

 

Str. 135_nal. 6: 

Dobri dinozaver 
animirana družinska pustolovščina 
Dobri dinozaver je animirana pustolovšina. V svetu, kjer asteroid ni povzročil izumrtja dinozavrov, se 
mladi osiroteli dinozaver Arlo spoprijatelji z iznajdljivim dečkom Spotom, ki prav tako išče sorodno 
dušo. Kljub številnim razlikam se nenavadna dvojica počasi spoznava in s skupnimi močmi se uspešno 
borita proti nevarnim plenilcem in naravi. Na poti skozi pokrajino se Arlo sooča s svojimi strahovi in 
spoznava, česa je sposoben. 
 

 

 


