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1. SKLOP

JEZIK – NAJMOČNEJŠE OROŽJE ALI 
ZRCALO DUŠE

REKLAMA 

1.	 Po smislu. 

2.	 ·	 Kaj mora pisec izbrati? 
	 	 -	Ali	bo	besedilo	napisano	v	1.	ali	3.	osebi,
	 	 -	ali	bo	besedilo	bolj	ali	manj	formalno,
	 	 -	ali	bo	besedilo	knjižno	ali	zborno,
	 	 -	slog	pisanja.

	 ·	 Kaj je na splošno značilno za dobro oglasno besedilo?
	 	 -	Osnovna	ideja	povezuje	oglaševani	izdelek	z	bralcem.
	 	 -	Dober,	jedrnat	naslov,	ki	pritegne	pozornost.
	 	 -	Osrednje	besedilo	vsebuje	krajše	stavke,	krajše	besede,		

	 			malo	pridevnikov.
	 	 -	Konec	besedila	se	navezuje	na	naslov/besedilo	tvori	
	 	 			zaokroženo	celoto.

3.	
A  Po smislu, npr.	Kekec;	reklama	za	tunino	s	Kevinom	Costner-

jem.	

B  Po smislu, npr.:	Filme	si	po	navadi	ogleda	več	ljudi,	kot	jih	pre-
bere	določeno	knjigo.	Zato	lahko	s	sklicevanjem	na	filme	ogla-
ševalci	vplivajo	na	več	morebitnih	kupcev	oz.	strank.

Č

1. oglas 2. oglas

Kaj	se	oglašuje? Film	Gremo mi po 
svoje 2. Sir	jošt.

Kdo	je	naročnik	
oglasa?

Distributer	filma/
kinematograf.

Mlekarna/proizva-
jalec	sira.	

Kdo	je	naslov-
nik? Mladi	in	družine.

Vsi	gledalci,	še	po-
sebej	mladi,	ki	so	si	
ogledali	film.

O	čem	oglas	
govori?

O	privlačnih	značil-
nostih	novega	filma.

O	tabornikih,	ki	
si	med	planinskih	
pohodom	za	ma-
lico	kar	po	poti	
privoščijo	sir	jošt.

Kaj	želi	oglaše-
valec	doseči	pri	
naslovniku?

Da	bi	si	ogledal	film. Da	bi	kupil	sir	jošt.

D 		 1.	oglas:	
	 Odlomki	iz	filma/raba	vrednotenjskih	izrazov	v	povedih,	ki	jih	

med	odlomki	bere	napovedovalec	(odlična,	osupljive,	»hude«,	
zanimiva,	 romantika,	 humor,	 erotika)/naštevanje	 režiserjevih	
uspešnic.	

	 2.	oglas:
	 Posnemanje	 priljubljenega	 filma/nastop	 filmskih	 junakov/	

»filmski«	 pogovor/uporaba	 stalne	 besedne	 zveze	 (frazema)	
mala mal'ca	v	dobesednem	pomenu.		

4.	
A 	 ...	odlomkov	iz	filma	in	vmesnih	sloganov/napovedi/povedi,	ki	

jih	bere	napovedovalec.	

B 	 dramskem	dialogu	

5.	 Po smislu.

6.	
Sestavina 
oglasa Merila za presojanje Točke 

Vsebina	
(Zgodba)

Po smislu npr.:
Zaokrožena	in	razumljiva	zgodba.
Povezanost	vsebine	z	naslovnikovo	
izkušnjo	ali	njegovimi	»skritimi«		
željam.
Jasna	predstavitev	uporabe	izdelka	
in	njegovega	učinka.	
O	izdelku	namesto	napovedovalca	
pripovedujejo	»vsakdanji«	ali	zna-
ni	ljudje.	
Sledi	modnim	smernicam.
Vsebina	je	izvirna.
Nikogar	ne	žaliti.
Oglas	je	provokativen	oz.	izzivalen.

Po	presoji.

Likovna	
in/ali	
zvočna	
podoba

Po smislu npr.:
Likovna	podoba	je	usklajena		
z	vsebino.
Posnetki	so	lepi	oz.	estetski.
Osebe	so	vizualno	privlačne	in	
urejene.
Likovna	podoba	je	presenetljiva,	
izzivalna.
Smiselno	so	izrabljeni	zvočni	
učinki.
Uporablja	priljubljene	pesmi.

Po	presoji.

Besedilo

Po smislu npr.:
V	oglasu	je	uporabljena	ustrezna	
zvrst	jezika.	
Jezik	je	subjektiven	oz.	čustveno	
zaznamovan.
Izkorišča	besedne	igre,	rime,	pre-
govore.
Ne	uporablja	sovražnega	govora.

Po	presoji.

VLOGE BESEDIL

7.	 Po smislu. 

8.	
A 	 Npr.:	spoznamo	del	vsebine/začetni	zaplet,	kdo	so	glavni	film-

ski	liki,	kaj	o	filmu	menijo	gledalci.

B 	

Besedilo Prevladujoča vloga

Osebna	izkaznica predstavitvena

Zakaj	si	ogledati	film vplivanjska

Liki predstavitvena

Forum	–	➀	in	➂ izrazna

Forum	–	➁	in	➃ vplivanjska	

9.	 Podteme:
·	 osnovni	podatki	(mladinska	komedija,	dolžina	94	min.,	2014,	

Slovenija,	režiser	Miha	Hočevar,	igralci	…)
·	 zgodba	(vrnitev	tabornikov	v	Posočje,	prihod	štajerskih	tabor-

nikov,	inšpektoričin	pregled,	izguba	najmlajših	tabornikov	…)
·	 liki	 (Starešina	 –	 vodja	 ljubljanskih	 tabornikov,	 otročji,	 brez	

službe	…;	Šefe,	Aleks)
·	 viri	(povezave:	uradna	stran,	IMDB;	uradni	napovednik)
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10.	

Besedno/Nebesedno 
sredstvo

Čemu/S katerim namenom 
ga je pisec uporabil?

Po smislu, npr.:	
·	 vprašanje	Zakaj si film 

ogledati?
·	 poudarjen	zapis	

vprašanja	Zakaj si film 
ogledati?

·	 subjektivne/čustveno	
zaznamovane	besede

·	 sklicevanje	na	
splošno	izkušnjo	
(npr.	o	Slovencih	in	
kritiziranju)

·	 opis	konkretne	situacije	
(npr.	2.	ogled,	(ne)
primernost	za	otroke)

·	 raba	tropičja

Po smislu, npr.:
·	 Z	vprašanjem	ne	

sprašuje,	ali	si	je	film	
vredno	ogledati,	temveč	
posredno	že	izrazi	svojo	
pozitivno	sodbo	o	filmu/	
bralca	z	vprašanjem	
spodbudi	k	ogledu.	

·	 Bralca	opozori	na	svoje	
(pozitivno)	mnenje.

·	 Vplivati	želi	na	bralčevo	
doživljanje,	njegova	
čustva	in	občutke.

·	 Bralca	skuša	
z	utemeljevanjem	oz.	
navajanjem	argumentov	
za/proti	prepričati,	da	
sprejme	njegovo	mnenje.	

·	 Zbuditi	želi	občutek,	da	
je	argumentov	toliko,	da	
jih	ne	more	našteti.

11.	 Po smislu, npr.:	

	 Sredstva:		
·	 Glagola	 sprostiti se, uživati,	 ki	 neposredno	 poimenujeta	

občutke.	
·		 Poimenovanje	 osebe,	 ki	 zbuja	 posebna	 čustva,	 občutke/

angleški	izraz,	s	katerim	mladi	izražajo	razpoloženje.	

	 Občutki:
·	 Navdušenje	nad	filmom/prijetne	občutke	ob	gledanju/na-

klonjenost	do	filma.	
·	 Navdušenje,	 naklonjenost	 do	 glavnega	 igralca/zagleda-

nost/zaljubljenost	vanj.	

12.	 	
A 	 V	prispevkih	na	forumu.	

B 	 C,	Č

13.	

Knjižni 
jezik

Neknjižni 
jezik

A		Kot	novinar	poročate	o	filmu	
v	informativni	oddaji. +

B		Po	ogledu	filma	se	s	prijatelji	
pogovarjate	o	svojih	občutkih. +

C		Staršem	predstavite	svoje	
mnenje	o	filmu. +

Č		Kot	predsednik	komisije	
izročite	nagrado	ustvarjalcem	
filma.

+

D		Pišete	predstavitev	filma	za	
spletno	enciklopedijo.	 +

14.	 	
A 	

Mari-
borski	
izrazi

Ljub-
ljanski	
izrazi

Slen-
govski	
izrazi

Tabor-
niški	
izrazi

»Uči-
teljski«	
izrazi

Urado-
valni	
izrazi

Mariborski	
tabornik

+ + +

Ljubljanski	
tabornik

+ + +

Mariborski	
starešina

+ + + (+)

Ljubljanski	
starešina

+ + + (+)

Inšpekto-
rica

(+) +

B  Po smislu. 

C  Po smislu.

15. 
A 	 nergavi	–	tisti,	ki	z	nenaklonjenim,	jeznim	govorjenjem	izraža	

nezadovoljstvo,	nesoglasje
	 pikolovski	–	tisti,	ki	pretirava	v	zahtevah	po	natančnosti
	 zagata	–	težaven,	neprijeten	položaj

B 	 metajezikovna

16.	
A 	 Lepotna/estetska.

B  Po smislu. 

17. govorci,	prizorišče		

18. B
 Po smislu, npr.: 
	 Scenarij	za	film	je	umetnostno	besedilo,	saj	govori	o	umišljeni	

zgodbi,	glavni	namen	ustvarjalcev	pa	je,	da	bi	se	gledalci	v	film	
vživeli,	ob	gledanju	uživali.	Oglas	za	sir	jošt	sicer	na	prvi	pogled	
posnema	scenarij	za	film,	vendar	je	sir	jošt	konkreten/resničen	
izdelek,	namen	avtorjev	pa	 je	praktičen	–	prepričati	gledalce,	
da	kupijo	sir.	

SPORAZUMEVANJE IN JEZIK

19. Po smislu.	

20.	

Namen sporočevalca Besedilna vrsta

Predstaviti	vsebino	
izbranega	dela

Obnova	besedila/povzetek	
besedila

Predstaviti	dosedanje	
ustvarjanje	in	življenje	
avtorja

Predstavitev	avtorja/
življenjepis	avtorja/
pripoved	o	življenju

Vplivati	na	mnenje	
naslovnika	o	izbranem	delu Ocena/komentar

Na	kratko	poročati		
o	premieri/izidu	 Novica	(tudi	poročilo)
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21.	 	
A  Po smislu, npr. za novico in oceno: 

Novica Ocena

Moja	
»vloga« Novinar	časopisne	

hiše	Delo

Novinar	 kulturne	
redakcije	 TV	 Slove-
nija

Prenosnik	 Pisni Slušni	

Značilnosti	
besedilne	
vrste

Je	kratka,	objek-
tivna,	odgovarja	
na	vprašanja	kdo,	
kaj,	kdaj,	kje,	zakaj,	
naslovu	včasih	sledi	
uvodni	odstavek;	
kraj	in	datum	sta	
navedena	na	za-
četku.	Novici	sledi	
podpis,	pogosto	
samo	z	začetnicami.

Nekoliko	daljše,	
sub	jektivno	bese-
dilo,	v	njem	pisec	
ocenjuje	vse	sesta-
vine	(npr.	zgodbo/
scenarij,	igro,	režijo,	
kostume,	glasbo,	
posebne	učinke.
Svoje	trditve	uteme-
ljuje	s	strokovnimi	
argumenti.	
V	uvodu	avtor	pove,	
katero	delo	ocenjuje	
in	zakaj	(ob	kateri	
priložnosti).
V	zaključku	pov-
zame	oceno	in/ali	
povabi	naslovnika		
k	branju/ogledu

Ožja	tema Premiera	filma/izid	
knjige	tisti	dan Film/knjiga

Kraj	in	čas	
sporazu-
mevanja	

Spletna	stran	časo-
pisa	Delo,	sreda,		
5.	avgust	2015/na	
dan	premiere/pred-
stavitve	knjige

Osrednja	informa-
tivna	oddaja

Naslovnik	
in	moje	
predstave		
o	njem	

Bralec	kulturnih	
strani	Dela,	z	gim-
nazijsko	ali	višjo	
izobrazbo,	spremlja	
filmsko/književno	
produkcijo,	pred-
nost	daje	umet-
niškim	filmom/
knjigam	pred	popu-
larnimi,	ima	dobro	
jezikovno	znanje.	

Gledalci	z	zelo	
različno	vrsto	in	
stopnjo	izobrazbe,	
različne	starosti,	
med	njimi	je	nekaj	
več	starejših	kot	
mladih.

Učinek,	ki	
ga	želim	
doseči

Seznaniti	bralca		
s	premiero,	izidom	
knjige	in	osnovnimi	
podatki	o	njej.

Vplivati	na	bralca,	
da	sprejme	naše	
mnenje	oziroma	si	
oblikuje	mnenje		
o	predstavljenem	
filmu/knjigi	na	
podlagi	mojega	
besedila.

Zvrst	jezika	 Zborni	jezik

Zborni	jezik;		
v	morebitnih	citatih	
lahko	tudi	neknjižne	
zvrsti,	uporabljene		
v	filmu/knjigi.	

22. Po smislu. 

23. Po smislu. 

24. Po smislu. 

25.	
A 	 ...	povedih,	ki	jih	izgovarja	napovedovalec;	...	zborni

B  Hude »face «…
  …in živali

26. 
A 	 	

Osebni 
zaimek

Kazalni 
zaimek

Svojilni 
zaimek

Povratni 
osebni 
zaimek

Povratni 
svojilni 
zaimek

mi svoje

B 	 Taborniki	so	odšli	po	svoje.	
 Po smislu, npr.: Če	bi	rekli,	da	so	taborniki	odšli	po njihovo, bi	

to	pomenilo,	da	jim	je	to	ukazal	oz.	da	se	je	tako	odločil	nekdo	
drug,	ne	taborniki	sami	(to	ne	bi	pomenilo,	da	so	odšli	sami,	
brez	drugih).	Po	njihovo	bi	pomenilo,	da	so	izbrali	način,	ki	je	
značilne	oz.		ki	so	ga	uporabili	že	drugi.	

27.	 C	

28. 	
A  Po smislu, npr.: Dvojina	in	množina	sta	slovnični	števili/slov-

nični	lastnosti	glagolov,	samostalnikov	in	pridevnikov,	s	kateri-
ma	povemo,	da	sta	dejanji,	vršilca	dejanja,	od	dejanja	prizadeti	
dve	 oziroma	 več	 kot	 dve	 osebi,	 stvari,	 dogajanji,	 lastnosti/da	
govorimo	o	dveh	ali	več	kot	dveh	stvareh.	

B 	

Besede v dvojini Besede v množini

midva,	sva	bila rastemo,	lačni	smo

C  Po smislu, npr.: Starešina	 je	 želel	 verjetno	 svoje	 tabornike	
opom	niti,	da	so	za	stvari,	ki	jih	naredijo	skupaj,	vsi	odgovorni	
(in	da	se	ne	morejo	 izgovarjati	drug	na	drugega)	oziroma	da	
se	morajo	skupnih	dogovorov	vsi	držati.	Tabornik	pa	je	z	rabo	
dvojine	poudaril,	da	sta	neko	dejanje	naredila	samo	dva	in	da	
sta	zato	zanj	samo	onadva	odgovorna.	

	
29.	 Č

30. Po smislu. 

2. SKLOP

O KULTURI TAKO IN DRUGAČE 
KDAJ BESEDE POSTANEJO BESEDILO? 

1. 	
	 Besedno	sporočilo	mora	biti	smiselno,	razumljivo	in	
zaokroženo.

	 Pomembno	je,	da	ima	začetek	in	konec.

	 Povedi	morajo	biti	med	seboj	smiselno	povezane.

	 Iz	besedila	morata	biti	razvidna	tema	in	sporočevalčev	namen.

2.	
A 	 Uvoda	B,	C
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B 	 Po smislu, npr.:	
	 Uvod	A:Vsak	je	svoje	sreče	kovač
					 Uvod	Č:	Mišja	sreča

3. 		
A 	 ·		 DA.

	 ·		 Po smislu, npr.:	Učinkovitejša	je	pravljica	z	uvodom		
	 Svetlane	Makarovič,	saj	je	uvod	smiselno	(tematsko		
	 in	slogovno)	povezan	s	celotnim	besedilom.	

B 	 po	jeziku

	 ·	 Po smislu, npr.:
-	 Gre	za	umetnostno	besedilo,	v	katerem	je	

poudarjena	lepotna	vloga.	
-	 Avtorica	uporablja	posebna	umetniška/slogovna		

jezikovna	sredstva	(slogovno	zaznamovane	besede	…).
-	 Namen	je,	da	vpliva	na	bralčevo	razpoloženje	in	

z	naukom	basni	vpliva	na	njegovo	doživljanje.

	 ·	 Uvod	Svetlane	Makarovič.

C 		 ...	umetnostno,	saj	(po smislu, npr.:)	gre	za	basen,	ki	je	
izmišljena	zgodba,	s	katero	avtorica	posreduje	nek	nauk	in	pri	
tem	uporablja	izvirna	umetniška	sredstva.	

4.		
A 	 svoj	izdelek,	jo

B

Poved

Na koga/kaj 
se nanašajo 
podčrtani 
izrazi?

Kako se je 
pisateljica 
izognila 
ponavljanju?

Miška	je	z	resnim	
obrazom	prijela	
za	kladivce	in	
začela	kovati	
drobtinico	
železa	in	tako	je	
navdušeno	tolkla,	
raztegovala	in	
zvijala	železo	…

Na	miško. Z	glagolsko	
obliko.

…	da	ji	je	pot	
curkoma	lil	s	čela. Na	miško. Z	zaimkom.

Čisto	mokra	je	
bila,	mokra	kot	
miš,	kot	se	reče	…

Na	miško. Opis	z	besedno	
zvezo.

Lahko	bi	odnesli	
vse	zrnje,	pa	so	
mi	ga	pustili	
polovico	…

Zrnje. Z	zaimkom.

C 			V	preteklih	stoletjih	sta	bila	kolarstvo	in	kovaštvo	zelo	
pomembni	obrtni	dejavnosti,	ki	sta	bili	za	normalno	delovanje	
družbe	bistvenega	pomena.	Življenja	nekoč	si	ni	mogoče	
zamišljati	brez	izdelkov,	ki	so	jih	v	številnih	delavnicah	
izdelovali	kovaški	in	kolarski	mojstri.	

	 Za	 podkovske	 kovače	 so	 bile	 poleg	 znanja	 pomembne	 tudi	
izkušnje,	 ki	 so	 jih	 pridobili	 v	 dolgoletnem	 vajeniškem	 stažu.	
Po	letu	1850	pa	je	za	njihovo	strokovno	usposabljanje	skrbela	
podkovska	šola,	ki	je	v	Ljubljani	delovala	vse	do	leta	1962.	

5.		 Po smislu.	

NEURADNA IN URADNA BESEDILA

6.  
A  –	 C 		 Po smislu.	

Č 		 Po smislu, npr.:	
	 ·	 neformalni	nagovor
	 ·	 neformalni	pozdrav
	 ·	 tikanje
	 ·	 sporočevalčevo	razodevanje	svojih	stališč	

7.			 …	neuradno,	saj	gre	za	osebno/prijateljsko	(tj.	neformalno)	
razmerje	med	sporočevalcem	in	naslovnikom.

	
8.   

Primož	Zaletel
Dijaška	skupnost	Gimnazije	Ledina
1000	Ljubljana																																									Ljubljana,	7.	10.	2016		

G.	ravnatelj	Marjan	Travnik
Gimnazija	Ledina
1000	Ljubljana

			
VABILO

Spoštovani	g.	ravnatelj!

V	imenu	Dijaške	skupnosti	Gimnazije	Ledina	Vas	vabim	
na	literarni	večer	z	umetnikom	Juretom	Ivanušičem,	ki	
bo	v	torek,	15.	10.	2016,	ob	19.	uri		v	učilnici	217.	Jure	
Ivanušič	je	dobitnik	nagrade	občinstva	Borštnikovega	
srečanja	in	Ježkove	nagrade,	zato	smo	veseli,	da	bo	gost	na	
naši	šoli.

Veselimo	se	Vaše	udeležbe	in	Vas	lepo	pozdravljamo.

																																																																													Primož	Zaletel,
																																																													predsednik	Dijaške	skupnosti

A 	 Tvorec:	Primož	Zaletel
					 Naslovnik:	Marjan	Travnik,	ravnatelj	Gimnazije	Ledina
B 		 …	uradno,	saj	sta	sporočevalec	in	naslovnik	v	uradnem	oz.	

neenakovrednem	razmerju	(predstavnik	dijaške	skupnosti	in	
ravnatelj	šole).		

9.		 ·	 vabilo		 	 …	uradno.
	 ·	 opravičilo	 …	neuradno.
	 ·	 zahvala		 	 …	neuradno.
	 ·	 opravičilo		 …	uradno.
	 ·	 zahvala		 	 …	uradno.

10.  
A 	 V	besedilu	se	Matija	Hočevar,	predsednik	Romskega	društva,	

zahvaljuje	neimenovanemu	dobrotniku	za	podarjene	šolske	
potrebščine.	Objavljeno	je	bilo	v	Glasilu	občanov	Občine	
Trebnje.		

B 			…	posameznika		 …	objavljeno	v	časopisu.
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C 	 C

Č 			 se	zahvaljujem;	iskrena	hvala

		 ·	 hvaležen	sem	vam
	 ·	 izrekam	zahvalo
	 ·	 želim	se	zahvaliti	

11. 

Matija	Hočevar
Romsko	društvo	»Romano	drom«
Hudeje	26																																																														Hudeje,	15.	6.	2007	

Marjan	Novak
Ivančna	Gorica	15
Ivančna	Gorica

ZAHVALA

Spoštovani	g.	Marjan	Novak!

Kot	predsednik	Romskega	društva	»Romano	drom«	in	vseh	
Romov	 naselja	 Hudeje	 26,	 Zagorice	 in	 Male	 Loke	 se	 vam	
zahvaljujem,	da	ste	se	spomnili	naših	otrok	in	jim	podaril	
šolske	potrebščine.	

Lepo	vas	pozdravljam	in	vam	želim	vse	dobro.							

																																																																															Matija	Hočevar,
																																																																								predsednik	društva

12.		 Po smislu.	

BESEDILA GLEDE NA NAMEN

13.		 Po smislu.

14.		 A,	B,	C,	Č,	D,	E	

15. 
A 		 B

	 A	

B 		 Besedilo	B:	
	 da	bi	izrazil	svoje	doživljanje	ob	smrti	Franeta	Miličinskega-

Ježka
	 čustvena
								
	 Besedilo	C:	
	 bi	izrazil	svoje	doživljanje,	občutke	
								čustvena	
								
	 Besedilo	Č:	
	 naslovnika	povabil,	naj	se	udeleži	koncerta/da	bi	ga	pozval	k	

določenemu	dejanju
	 pozivna
	
	 Besedilo	D:	
	 da	dobil	določene	podatke/odgovore	na	vprašanja
	 poizvedovalna
	
	 Besedilo	E:	
	 da	bi	naslovnika	prepričal,	da	se	zaveže	pogojem,	povezanih	z	

razpisom/da	se	zaveže,	da	se	bo	udeležil	tekmovanja	
	 Pozivna										

C  

Vrste besedil glede na 
sporočilni namen 

Primer besedila, ki spada 
vanjo

povezovalna zahvala,	sožalje	

zagotavljalna	 prijavnica,	naročilnica

izvršilna	 pooblastilo,	sodna	razsodba

16.		 ...	pesem	Ljubezen naj gre vedno v cvet, saj	jo	je	pesnik	tvoril,	
da	bi	v	bralcu	zbudil	določeno	razpoloženje.	Poudarjena	je	
lepotna	vloga	in	nima	praktičnega	namena.	V	ospredju	so	
čustva	oz.	umišljeni	oz.	domišljijski	dogodki.

17.		 Po smislu.	

SOCIALNE ZVRSTI JEZIKA 

18. 
A 	 Po smislu, npr.:	

	 ·		 starši
	 ·		 na	Gorenjskem	
	 	 -	omogoča	sproščeno	izražanje
	 	 -	ustvarja	pripadnost	določeni	skupini	
	 	 -	neformalno	in	domače	izražanje

B   Po smislu, npr.:	narečje	

19.		 Po smislu, npr.:		
	 knjižni	zborni	jezik
	 narečje/sleng
	 knjižni	zborni/knjižni	pogovorni	jezik
	 narečje
	 žargon
	 sleng

20. 1		 koroška	narečna	skupina
	 2		 gorenjska	narečna	skupina
	 3		 primorska	narečna	skupina
	 4		 rovtarska	narečna	skupina
	 5		 dolenjska	narečna	skupina
	 6		 štajerska	narečna	skupina
	 7		 panonska	narečna	skupina

21.			panonska																			dolenjska

A 		 Umetnostni,	neznani,	govorjeni

B 	 preprost	človek	(Franček)	iz	Prlekije
					 Ribničan,	ki	se	je	ukvarjal	s	suho	robo

22.	

čülo slišalo rajte rešeto

tota ta brjente brenta

podvüčila poučila janjka voziček

dere ko keblu vedro

lüštno lepo keblic kuhalnice

kolca kolo ljati tukaj
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23.	
A 		 6,	1,	5,	4,	3,	2

B 		 ü						podvüčila,	lüštno

24.	 Po smislu, npr.:	

	 Ribničan	Urban
	 Jaz	hvaliti	se	ne	smem,	le	toliko	vam	povem,
	 da	takih	izdelkov	ni	ne	tukaj	ne	drugod.

	 Prleška
	 Nisi	za	nobeno	delo,	pojdi	študirat.
	 Za	celo	župnijo	bi	bila	čast,	če	hočeš	biti	duhovnik.

	 ·		 Po smislu, npr.:	da	je	ohranila	narečno	obarvanost/da	je		
			 živo	ponazorila	čas	in	prostor,	od	koder	pesem	prihaja	…	

25.		 Po smislu, npr.: biti brihten; španati se; biti fejmič; komad; tamal; 
biti fajn, kul	

26.		 DA,	NE,	NE,	DA,	NE,	DA
	
27.	 Po smislu, npr.:	DA,	saj	gre	za	javni	in	uradni	govorni	položaj.	

28.		 ·		 knjižni	zborni	jezik
	 ·		 narečje/sleng
	 ·		 knjižni	zborni/knjižni	pogovorni	jezik
	 ·		 narečje
	 ·		 žargon
	 ·		 sleng

29.		
A 	

1. NE Gospa	profesor,	opravičujem	se,	ker	sem	vče-
raj	manjkala	pri	pouku.

2. NE
Gospod	 minister,	 zahvaljujem	 se	 vam,	 da	 ste	
nas	obiskali.	Veseli	bomo,	če	nas	boste	še	kdaj	
počastili	s	svojim	obiskom.

3. DA

4. DA

5. DA

6. NE
Gospod	ravnatelj,	vabimo	vas,	da	se	jutri	ude-
ležite	 mladinske	 ure	 2.	 a-razreda,	 saj	 imamo	
zanimivega	gosta	…

7. NE Mami,	hvala,	ker	si	mi	pomagala	pri	razisko-
valni.	Ratalo	mi	je.

C 		 Po smislu, npr.:		Ravnatelj,	če	imate	kej	časa,	pridite	jutr	na	našo	
mladinsko	uro,	ker	imamo	enga	ful	zanimivga	gosta.

	 Odziv:	Dragi	dijaki,	nisem	eden	izmed	vaših	sošolcev,	zato	se	
boste	potrudili	in	me	ustrezno	povabili,	če	želite,	da	pridem.

	 Gospod	ravnatelj,	vabimo	vas,	da	se	jutri	udeležite	mladinske	
ure	2.	a-razreda,	saj	imamo	zanimivega	gosta	…				

	 Odziv:	Z	veseljem.	Hvala	za	vabilo.

30. 
A  – B  Po smislu.	

31.	
1		 Poiščite	 radijsko	 ali	 TV-oddajo,	 v	 kateri	 govorci	 uporabljajo	

vaš	domači	govor	ali	sleng,	čeprav	bi	bilo	ustrezneje	govoriti	v	

3. SKLOP

PRESTOPANJE MEJA
OPIS IN PREDSTAVITEV NAPRAVE

1.	
A 	

Pojem Nadpomenka/ 
Nad-pomenski 
izraz

Opis (posebnosti, 
po katerih se defi-
nirani pojem razli-
kuje od drugih)

Avtomatski	
zunanji	
defibrilator

(prenosna)	
medicinska	elek-
tronska	naprava

ki	samodejno	zazna	
zastoj	srca	pri	člo-
veku	in	s	pomočjo	
električnega	sunka	
srce	ponovno	po-
žene.

B 	 AED	je	sestavljen	iz	ohišja,	v	katerem	je	baterija,	in	dveh	
samolepilnih	elektrod,	ki	ju	prilepimo	na	bolnika.

	 Na	ohišju	so:	
	 ·	 zelen	gumb	za	vklop	naprave,		
	 ·	 rdeč	gumb	za	sprožitev	električnega	sunka,	
	 ·	 zvočnik	za	glasovna	navodila,
	 ·	 signalne	lučke	za	obvestila	o	delovanju	naprave.

2. 	Napravo	vklopimo	s	pritiskom	na	gumb.	Po	zvočniku	
poslušamo	in	izpolnjujemo	navodila.	Na	bolnika	namestimo	
samolepilni	elektrodi.	Ko	aparat	to	zahteva	od	nas,	pritisnemo	
na	gumb	za	sprožitev	elektrošoka.

A 	 Vsi	glagoli	so	zapisani	v	sedanjiku	in	v	povednem	naklonu.	
	 Večina	glagolov	je	izražena	v		1.	osebi	množine,		samo	eden	je	

izražen	v	3.	osebi	ednine.	
	 	 	 	 	 	
B 	 Napravo	vklopite	s	pritiskom	na	gumb.	Po	zvočniku	poslušajte	

in	izpolnjujte	navodila.	Na	bolnika	namestite	samolepilni	
elektrodi.	Ko	aparat	to	zahteva	od	vas,	pritisnite	na	gumb	za	
sprožitev	elektrošoka.

C 	 V	mojem	besedilu	je	ostal	nespremenjen	glagol	zahteva,	in	
sicer	zato,	ker	ta	glagol	opisuje	delovanje	naprave,	vsi	preostali	
pa	poimenujejo	dejavnost	uporabnika.

	 	 	 	 	 	 	
3. 
A 	 Spoznanje,	da	je	migetanje	srca	(ventrikularno	fibrilacijo)	

mogoče	prekiniti	z	močnejšim	sunkom	električnega	toka.

B 	
·	 1947	–	prvič	rešeno	človeško	življenje	z	defibrilacijo
·	 1956	–	prva	zunanja	defibrilacija
·	 sredi	60.	let	–		izum	prenosnega	defibrilatorja	
·	 konec	70.	let	–	prvi	AED	z	navodili	v	elektronski	obliki
·	 v	80.	letih	–		izboljšana	občutljivost	naprave	zaradi	

razvoja	računalniške	tehnologije

knjižnem	jeziku.
2		 Oddajo	si	posnemite	in	tisti	del,	v	katerem	je	največ	

neknjižnih	značilnosti,	»prevedite	v	knjižni	jezik«.
3		 Opazujte	razlike	med	izbranim	neknjižnim	govorom	in	

knjižnim	jezikom	ter	jih	skušajte	opisati.
4		 O	temi,	o	kateri	govori	oddaja,	pripravite	strokovno	izjavo	

ali	uradno	izjavo	za	javnost	in	se	posnemite.	Preverite,	ali	ste	
katere	neknjižne	značilnosti	uporabili	tudi	sami.

5		 V	jezikovnih	priročnikih	in	delovnih	zvezkih	poiščite	naloge,	
povezane	z	vašimi	napakami,	in	jih	rešite.
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·	 na	prelomu	tisočletja	–	začetek	izobraževanja	
nemedicinskega	osebja

·	 opremljanje	javnih	prostorov	z	AED
·	 danes	–	širjenje	mreže	javno	dostopnih	AED	

z	univerzalno	oznako

C 	 pripovedovanje

4.	 Po smislu, npr.:	
	 Strokovnjaki	 so	 izumili	 in	 razvili	defibrilator,	da	bi	pomagali	

človeku,	ki	mu	zastane	 srce,	 in	ga	 tako	ohranili	pri	 življenju.	
Prve	 naprave	 so	 bile	 težke	 in	 nerodne	 za	 uporabo,	 sodobni	
AED	pa	so	majhni,	prenosni	in	samodejno	zaznajo	zastoj	srca	
pri	človeku.	Zato	jih	lahko	uporablja	tudi	nestrokovnjak	in	tako	
občutno	poveča	možnost	preživetja	ogrožene	osebe.	

	 Javno	 dostopni	 defibrilatorji	 omogočajo,	 da	 od	 nenadnega	
srčnega	zastoja	do	prve	defibrilacije	mine	čim	manj	časa.	Če	
bolnika	defibriliramo	v	treh	minutah	po	izgubi	zavesti,	 lahko	
oživimo	 tudi	 80	 %	 umirajočih	 src.	 Zato	 menim,	 da	 je	 mreža	
AED	pomembna	tako	v	mestih,	kjer	živi	veliko	ljudi,	kot	v	bolj	
odmaknjenih	krajih,	do	katerih	potrebujejo	reševalci	več	časa.	

	 (Nadaljevanje besedila in naslov po smislu.)

5. 
·	 ...	opis.	
	 Stetoskop	je	medicinska	naprava,	ki	jo	uporabljajo	zdravniki	

za	prisluškovanje	zvokom	v	telesu	z	namenom,	da	ugotovijo	
stanje pljuč, srca.

·	 ...	nadpomenski	izraz.
	 Otoskop	je	medicinska	naprava,	ki	se	uporablja	za	pregled	

notranjosti	ušesa.

·	 ...	opis.
	 Brivnik	je	električni	aparat	za	britje	dlak.

6. 

Nadpomenka/
Nadpomenski 
izraz

Opis Pojem

veda o	zdravljenju	bolnikov	in	
varovanju	zdravja

medicina

organ ki	poganja	kri	po	žilah srce

priprava za	merjenje	temperature termometer

aparat ki	omogoča	vdihavanje	
zdravilnih	hlapov		
v	pljuča

inhalator

7. 
A  Kuhinja je srce domače hiše.	–	osrednji,	najpomembnejši	del

	 Od srca mu privoščim uspeh.	– iskreno,	zares,	zelo

	 Srce je hrepenelo po očetu, ki jo je zapustil v ranem otroštvu.	–	
	 hči,	dekle
	
	 Zaljubljeno srce ne posluša razuma.	– (zaljubljen)	človek

B 	 Malemu junaku je srce padlo v hlače.	– zbal	se	je,	izgubil	je	
pogum

	 Materi je od žalosti počilo srce.	– umrla	je

	 Človeku, ki ji je pomagal v najtežjih trenutkih, je podarila svoje 
srce.	– zaljubila	se	je	vanj

	 Položila mu je na srce, naj skrbi za svoje zdravje.	– priporočila	
mu	je,	prosila	ga	je

	

	 Medicinska sestra je bila mehkega srca.	– usmiljena
	 Stiska nemočnega otroka je šla ljudem do srca.	– ganila	jih		je

C 	 frazeološko	gnezdo

8. Beseda	srce	
	 ·	 je	samostalnik.	 	 	 DA	 NE
	 ·	 je	moškega	spola.		 	 	 DA	 NE
	 ·	 se	lahko	sprega.		 	 	 DA	 NE
	 ·	 ima	vsa	tri	števila.	 	 	 DA	 NE
	 ·	 ima	en	zlog.		 	 	 DA	 NE
	 ·	 se	izgovarja	s	polglasnikom.		 	 DA	 NE

9. 
A 	

	 ·	 Osrčje.
	 ·	 Srčika.
	 ·	 Prisrčnica.

B 	 ·	 ...	prisrčen.
·	 ...	odkritosrčen.
·	 ...	širokosrčen.

C 	 Besede	v	točki	A	so	samostalniki,	v	točki	B	pa	pridevniki.

10. Po smislu.

11. Hylo	imamo	že	zelo	dolgo	in	je	zlepa	ne	bi	zamenjali	za	kaj	
drugega.	Res	je	ne	uporabljamo	vsak	dan,	a	ob	tedenskem	
čiščenju	in	večjih	opravilih	je	nepogrešljiva.	Tudi	pri	izlivu	
vode	je	zelo	prav	prišla,	saj	si	sploh	ne	morem	predstavljati,	
kolikokrat	bi	morala	oviti	krpo.	Do	zdaj	je	še	nismo	imeli	v	
popravilu.

12.	
A 		 Po smislu, npr.:	

	 ·	 slogan/geslo
	 ·	 vrednostne	trditve	(o	kakovosti,	vzdržljivosti	...	aparata)
	 ·	 posebne	ugodnosti
	 ·	 primerjava	s	podobnim	izdelkom	(ki	je	praviloma	slabše		

	 kakovosti)
	 ·	 nebesedni	spremljevalci	
	 ·	 mnenje	uporabnikov
	 ·	 naročnik	oglasa

B 		 Po smislu.

C 			Po smislu.

OBJEKTIVNO IN SUBJEKTIVNO BESEDILO

13. 
A 	 	Avtorica	uporabi	glagol	v	prvi/drugi/tretji	osebi	ednine/	

	dvojine/množine.	Mladi	bralec	tako	dobi	občutek,	da	ga		
	osebno	nagovarja/da	nagovarja	neko	drugo	osebo.

B 	 storiš,	uporabiš,	se	spomniš,	se	sprašuješ,	znaš	(uporabljati),	
bojiš,	(ne)	pomagaš,	(ne)	veš,	najdeš,	obnoviš,	dopolniš

C 	 ·							v	pretekliku:	nisi	slišal,	si	videl,	
·		 v	prihodnjiku:	boš	znal,	boš	poškodoval,	boš	našel,	boš	

porabil
·		 v	pogojnem	naklonu:	bi	si	mislil,	bi	bila,	bi	znal
·		 v	velelnem	naklonu:	vzemi

14. 
A 	 Čas	merimo	z	urami.	Časovne	enote	so	npr.:	sekunda,	minuta,	

ura.	Ena	minuta	traja	60	sekund.

B 	 ·	 Govori	o	doživljanju	časa.	
	 ·	 Subjektivno.
	 ·	 Vprašaj,	tropičje,	klicaj,	narekovaj.	
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C  Avtorica	želi	mladim	bralcem	sporočiti,	da	naj	obnovijo	svoje	
znanje	prve	pomoči	in	v	nujnem	primeru	tudi	sami	uporabijo	
AED.	

15. 

Nenadni	zastoj	srca	je	glavni	vzrok	umiranja		
v	razvitih	državah	in	tako	je	tudi	v	Sloveniji.

X Žal	pa	so	ljudje	v	Sloveniji	na	splošno	premalo	
osveščeni	o	tej	temi.

Na	pomanjkanje	izobraževanja	opozarja	prof.	dr.	
Marko	Noč,	predstojnik	Kliničnega	oddelka	za	
intenzivno	interno	medicino	v	UKC	Ljubljana.

X
Po	njegovih	besedah	predlogi	za	sistematično	
izobraževanje	do	zdaj	pri	odgovornih	niso	naleteli	
na	odprta	vrata.

X

V	Sloveniji	so	na	tem	področju	nedvomno	vzor	
kolegi	s	Koroške,	ki	so	svojim	entuziastičnim	delom	
dosegli	raven,	ki	krepko	presega	preostale	dele	
Slovenije.

Večina	nenadnih	srčnih	zastojev	se	zgodi	zunaj	
zdravstvenih	ustanov,	kjer	ni	strokovnjakov,	ki	bi	
začeli	oživljanje.

Zato	je	za	preživetje	in	kakovostno	življenje	
ponesrečenca	nujno,	da	oživljanje	na	terenu	začnejo	
že	očividci.

X Nenaden	zastoj	srca	največkrat	nastopi	kot	strela	z	
jasnega.

X Bolnik	z	nenadnim	zastojem	srca	pade	kot	pokošen.

Pri	očividcih	je	prisoten	strah,	da	bi	s	svojim	
dejanjem	škodovali	bolniku.

X
Tudi	če	avtomatskega	defibrilatorja	ni	v	bližini	
ponesrečenca,	lahko	ogromno	storite	za	njegovo	
preživetje	s	takojšnjo	masažo	srca.

Po	podatkih	aplikacije	iHelp	je	v	Sloveniji	več	kot	
890	defibrilatorjev.

Napravo	lahko	priključimo	na	vsakega	človeka,	ki	
leži	neodziven	in	ne	diha.

Če	naprava	ugotovi,	da	je	potreben	elektrošok,	
se	mora	uporabnik	le	odmakniti	od	bolnika	in	
pritisniti	na	utripajoči	gumb.

Če	elektrošok	ni	potreben,	ga	naprava	ne	bo	
ponujala,	ampak	nam	bo	z	govornimi	navodili	
pomagala	izvajati	temeljne	postopke	oživljanja.

Slovenska	brezplačna	mobilna	aplikacija	iHelp	
združuje	tiste,	ki	bi	pomoč	potrebovali,	in	tiste,	ki	bi	
jo	lahko	nudili.

Tudi	za	zdravje	srčne	mišice	je	ključen	zdrav	
življenjski	slog	z	redno	telesno	aktivnostjo	in	zdravo	
hrano	v	zmernih	količinah.

X
Raziskava	je	pokazala,	da	je	samo	štirideset	
odstotkov	Slovencev	pripravljenih	nuditi	prvo	
pomoč.	

Ti	podatki	nas	uvrščajo	na	zadnje	mesto	v	Evropski	
uniji.

NAČINI RAZVIJANJA TEME

16. obveščanje,	opisovanje,	pripovedovanje,	razlaganje,	
utemeljevanje

17. 

1. besedilo

A 	 ime	oz.	naziv	ustanove	ali	podjetja,	ulica,	mesto

B 	 Maribor,	lekarni	v	Evroparku

C 	 glagol

Č 	 Samostalniška	beseda.	
 
D  ·							Podatki	v	besedilu	so	nanizani	drug	za	drugim	in	so/niso		

									odvisni	drug	od	drugega.	
·	 Besedilo	bi/ne	bi	ostalo		smiselno,	če	bi	zamenjali	njihovo	

zaporedje.	
·	 Posamezne	enote	so	med	seboj	v	naštevalnem/časovnem	

razmerju.	
·	 Značilna	je	rahla/močna	sobesedilna	spetost.

E 	 javno	–	zasebno
	 objektivno	–	subjektivno
	 enogovorno	–	dvogovorno
	 prikazovalno	–	pozivno

F 	 ...	razglednica/cenik/spored/okrožnica/kazalo/vozni	red/
opravičilo/poročilo/recept/jedilni	list/intervju/spričevalo/
urnik.

G 	 V	besedilu	prevladuje	obveščanje,	torej	spada	med	
obveščevalna	besedila.

2. besedilo

A 	 ·		 Veriga	preživetja
	 ·	 Iz	štirih.
	 ·	 Bolniku	zagotoviti	preživetje./Človeku	rešiti	življenje.
	 ·	 Postopek	ne	bi	bil	uspešen.	Človek	bi	najverjetneje	umrl.
	 ·	 V	grafični	ponazoritvi	(verige	preživetja).

B 	 Na	sliki	so	štirje	krogi,	ki	so	med	seboj	prepleteni	in	povezani	
v	verigo.	V	krogih	so	ikone,	ki	ponazarjajo	posamezne	korake	
v	postopku.	Vse	ikone	so	v	obliki	srca,	katerega	delovanje	
je	nujno	za	človekovo	življenje.	Prva	ikona	ima	v	središču	
telefon	ter	ponazarja	zgodnjo	prepoznavo	stanja	in	klic	na	
pomoč.	Druga	ikona	ima	v	središču	roko	na	roki	in	ponazarja	
temeljne	postopke	oživljanja.	Tretja	ikona	ima	v	središču	znak	
za	elektriko	in	ponazarja	uporabo	defibrilatorja.	Četrta	ikona	
ima	v	središču	krivuljo	srčne	aktivnosti	in	ponazarja	nadaljnje	
postopke	oživljanja,	ki	jih	opravijo	reševalci.

C 	 Dodana	je	zato,	da	bi	si	bralci	bolj	zapomnili	verigo	preživetja	
in	si	v	nujnem	primeru	laže	priklicali	v	spomin	zaporedje	
postopkov.	

Č 	 V	sedanjiku,	ki	pomeni	brezčasnost.

D 	 dosežemo		 imenujemo		 ukrepamo		
prepoznamo	 pokličemo		 opišemo		

	 izvedemo		 vzdržujemo		 uporabimo		
vzpostavimo		 defibriliramo		 izgubi		 	
oživimo		 izvajajo		 	 pridejo

	 ·	 V	samostalniško	besedo.

E 	 B	

F 	 naštevalno	in	časovno

G 	 V	besedilu	prevladuje	opisovanje,	torej	spada	med	opisovalna	
besedila.
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3. besedilo

A 	 1999:		 dva	srčna	infarkta	
	 2000:		 operacija	na	odprtem	srcu,	vsadili	so	mu	dva		

	 	 obvoda
	 2009:		 srčni	zastoj		

B

Ednina Dvojina Množina

1.	oseba
sem	doživel
sem	padel
sem	se	zbudil

2.	oseba

3.	oseba

je	začel	
(masirati)
je	dajal
je	prevzel
je	namestil

sta	stekla

so	bili
so	ukrepali
so	videli
so	poklicali
so	prišli
so	prepeljali

·	 Največ	glagolov	je	v	tretji	osebi,	ker	poimenujejo	dejavnost	
ljudi,	ki	so	pomagali	govorečemu,	ko	je	doživel	srčni	zastoj.	
Glagoli	v	prvi	osebi	povedo,	kaj	se	je	dogajalo	govorečemu.

C 	 Ivan	Žagar	pripoveduje	o	tem,	kaj	se	je	dogajalo.	Gre	za	
enkraten	in	neponovljiv	dogodek.

Č 	 Časovno	razmerje.

D 	 V	besedilu	prevladuje	pripovedovanje,	torej	spada	med	
pripovedovalna	besedila.

4. besedilo

A 	
·		 Krvni	obtok	je	pomemben,	ker	omogoča	dovoz	kisika	in	

hranljivih	snovi	po	krvi	do	celic	organov	in	tkiv	ter	odvoz	
škodljivih	snovi,	ki	nastajajo	v	celicah.	

·	 Bolnik	izgubi	zavest,	ker	možgani	ne	dobijo	kisika.	/	Bolnik	
izgubi	zavest	zaradi	pomanjkanja	kisika.	

·		 Možganske	celice	začnejo	odmirati,	ker	jim	primanjkuje	
kisika.	/	Možganske	celice	začnejo	odmirati	zaradi	
pomanjkanja	kisika.	

·		 Pri	ukrepanju	je	pomembno,	da	ne	izgubljamo	časa,	ker	
začnejo	možganske	celice	odmirati	že	nekaj	minut	po	tem,	ko	
se	krvni	obtok	zaustavi.

B 	 Č

C 	 Srce	ne	poganja	več	krvi	po	žilah,	zato	kisik	in	hranljive	snovi	
v	krvi	ne	morejo	prispeti	do	celic	organov	in	tkiv.	Zaradi	
pomanjkanja	kisika	začnejo	odmirati	možganske	celice.	Ker	je	
možnost	preživetja	je	z	vsako	minuto	manjša,	je	treba	ukrepati	
čim	prej.

Č 	 Besedi	zato	in	ker	sta	veznika,	beseda	zaradi	pa	je	predlog.	
Veznik	ker	uporabljamo	v	vzročnem	odvisniku,	veznik	zato	pa	
v	posledičnem	priredju.

	 Predlog	zaradi	uporabljamo	v	prislovnem	določilu	vzroka.

D 	 vzročno-posledično

E 	 V	besedilu	prevladuje	razlaganje,	torej	spada	med	razlagalna	
besedila.

5. besedilo

A 	 Facebook	profilu;	Prostovoljno	gasilsko,	RTV	SLO

B 	 Za	širšo	javnost.

C 	 Bee	Geesi	so	primerni	za	oživljanje.	

·	 Njihova	skladba	Stayin'	Alive	je	je	najboljša	pomoč	pri	
oživljanju	pacienta	s	srčnim	zastojem.	/	Njihova	skladba	
Stayin'	Alive	je	najprimernejša	za	masažo	srca.

·	 Pri	tem	se	sklicuje	na	ugotovitve	ameriških	zdravnikov.		

·	 Njihova	hipoteza	je	bila,	da	večina	ljudi	ne	ujame	pravega	
ritma	pri	masaži	srca.	Zato	so	prosili	15	zdravnikov	in	
študentov,	da	med	pomočjo	osebi	s	srčnim	zastojem poslušajo	
omenjeno	skladbo in	ritem masaže	srca	uskladijo	z	ritmom	
pesmi.	Ko	so	čez	nekaj	tednov	ponovili	poskus,	vendar	brez	
glasbe,	si	je	večina	sodelujočih	v	mislih	prepevala Stayin'	
Alive.	Povprečni	ritem	pri	zunanji	masaži	srca	je	bil	tokrat	
med	109	in	113	pritiskov	na	minuto,	to	pa	je zelo	blizu	
idealnemu.

·	 Po smislu, npr.:	Tudi	bralci	bodo	morda	nekoč	v	položaju,	ko	
bi	bilo	treba	pomagati	osebi	s	srčnim	zastojem.	Kdor	se	boji	
ukrepati,	bo	z	novim	znanjem	lahko	premagal	strah	in	izvedel	
masažo	srca.

Č 	 1.	primer:
 ·	 pojasnjevalno
	 ·	 namreč

	 2.	primer:
 ·	 veznik,	torej
 ·	 sklepalno

D 	 Ritem	pesmi	Stayin`	Alive	je	s	103	udarci	na	minuto	zelo	blizu	
idealnemu	ritmu	100	pritiskov	na	minuto.	Torej	si		
z	masažo	srca	v	ritmu	Bee	Geesa	lahko	uspešno	pomagamo	
pri	oživljanju	pacienta	s	srčnim	zastojem.	

E 	 V	besedilu	prevladuje	utemeljevanje,	torej	spada	med	
utemeljevalna	besedila.

18. 	V	prvem	odstavku	prevladuje	utemeljevanje.	Sporočevalec	
najprej	navede	trditev,	da	je		Koroška	za	nudenje	poklicne	
prve	pomoči	pogosto	zelo	trd	in	zahteven	oreh.	Da	je	res	tako,	
dokaže	s	pojasnilom	o	njeni	zemljepisni	legi.	Pokrajina	je	
namreč	hribovita,	vasi	pa	težko	dostopne.	To	je	tudi	razlog,	
da	so	se	odločili	za	nameščanje	javno	dostopnih	AED	in	za	
izobraževanje	čim	večjega	števila	prebivalcev	o	tem,	kako	se	
uporablja	defibrilator.

	 V	drugem	odstavku	zdravnica	pripoveduje,	kako	je	potekalo	
nameščanje	avtomatskih	defibrilatorjev	na	Koroškem.	Prvi	
AED	so	prejeli	leta	2007	in	ga		namestili	na	javno	mesto		
v	Mežici.	Kmalu	po	namestitvi	so	tu	prvič	v	Sloveniji	uspešno	
oživili	človeka	z	javnim	defibrilatorjem.	Nato	so	začeli	
razvijati	mrežo	AED	na	Koroškem.	Na	njihovo	pobudo	so	se	
zelo	dobro	odzvali	vsi.	S	pomočjo	posameznikov,	podjetij,	
lokalnih	in	vaških	skupnosti	so	doslej	namestili	že	60	javno	
dostopnih	avtomatskih	defibrilatorjev.
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4. SKLOP

V SVOJIH DELIH SAM BOŠ ŽIVEL VEČNO

PREDSTAVITEV OSEBE

1. 
A 	 	

Kraj Čas Vzrok Način 

Krst Ljublja-
na

28.	5.	
1641

Šolanje

Jezuit-
ska	gim-
nazija	v	
Ljublja-
ni

Pred	
1658

Potovanja	
in	vojaška	
služba

(tujina) Od	1658	
do	1671

(nabi-
ranje	
življenj-
skih	iz-
kušenj)

Vrnitev	
domov (Ljublja-

na) 1671

Ustanovitev	
grafičnega	
podjetja

Bogen-
šperk 1678

(na	
lastne	
stroške)

Raziskova-
nje	cerkni-
škega	jezera

Cer-
kniško	
jezero

1684,	
1685

Inten-
zivno

Prodaja	
Premoženja

Črni	
potok,	
Zagreb,	
Bogen-
šperk,	
Lich-
tenberg,	
Ljublja-
na

Od	1689	
do	1692	
(1689,	
1690,	
1692)

Popla-
čilo	
dolgov

Smrt Krško
Sep-
tember	
1693

B 	 času;	 po smislu, npr.: v	 tem	 delu	 besedila	 pisec	 pripoveduje	
o	Valvasorjevem	življenju/je	v	pripovedi	o	življenju	pomembno,	
da	vem,	v	kakšnem	zaporedju	so	si	dogodki	sledili

2.	 NE
	 NE
	 DA
	 NE
	 DA

3.	 B

4. Po smislu, npr.:	

Značajska 
lastnost

Dokaz 

Vedoželjnost Na	potovanjih	se	je	zanimal	za	naravo	
in	njene	redkosti,	ukvarjal	se	je	z	
matematičnimi	in	drugimi	vedami./
Izdal	je	6	topografskih	ali	zgodovinsko-
topografskih	in	troje	umetnostnih	del.	

Raziskovalna	
vnema

Intenzivno	je	raziskoval	Cerkniško	
jezero./Ukvarjal	se	je	s	tehničnimi	načrti	
in	izumi.

Odločnost Na	lastne	stroške	je	ustanovil	prvo	
grafično	podjetje	na	Slovenskem.

Ljubezen	do	
domovine

Po	14	letih	v	tujini	se	je	vrnil	domov	in	
začel	tukaj	raziskovalno	delovati./Njegovo	
najobsežnejše	delo	je	posvečeno	vojvodini	
Kranjski./Prizadeval	si	je	za	izboljšave	na	
Kranjskem,	npr.	za	predor	pod	Ljubeljem.

5.	 nebesednem	
 Po smislu, npr: imel	 je	 dolge	 skodrane	 lase,	 bil	 je	 rjavolas	 in	

rjavook,	nosil	je	brke,	v	bradi	je	imel	značilno	jamico;	oblečen	
je	 v	 vojaško	 opremo	 (oklep	 in	 sablja),	 kar	 kaže	 na	 vojaško	
službo;	pod	oklepom	ima	bogat	čipkast	ovratnik,	kar	kaže	na	
plemiški	stan	in	premožnost.	

6.	 sedanjiku,	 pretekliku;	 (po smislu, npr.) ker	 opisuje	 zunanjost	
osebe,	ki	je	živela	v	preteklosti/danes	ne	živi	več.	

7.	

Objektivna	
predstavitev

Subjektivna	
predstavitev

Sporočevalec	na	začetku	
napove	temo	in	predstavi	
razlog	za	izbiro.

+ (+)

Sporočevalčev	namen	je	
seznanitev	bralca	z	dejstvi.	 +

Tvorec	si	želi	razširiti	preje-
mnikovo	znanje	in	vplivati	
na	njegovo	mnenje.

+

V	pripovedi	izbira	le	bistve-
ne	dogodke,	pomembne	za	
življenje	in	delo.

+

Sporočevalec	izrazi	svoje	
osebno	mnenje	in	pokaže,	
ali	mu	je	oseba	všeč	ali	ne.

+

Mnenje	je	pogosto	prese-
žno	in	samo	pozitivno	ali	
negativno,	trditve	pa	mar-
sikdaj	niso	argumentirane.	

+

8.	
A  Po smislu, npr.: Slovence	je	do	osamosvojitve	kot	narod	

povezoval	predvsem	jezik,	prav	Trubar	in	Prešeren	pa	sta	
pomembno	vplivala	na	njegov	razvoj:	Trubar	je	napisal	prvi	
knjigi	v	slovenščini	in	utemeljil	skupen	slovenski	knjižni	
jezik;	Prešeren	pa	je	slovenščino	umestil	v	najvišjo	evropsko	
književnost	in	jo	postavil	na	enakovredno	mesto	z	drugimi	
razvitimi	jeziki./Trubar	je	oče	slovenskega	knjižnega	jezika,	
Prešeren	pa	je	največji	slovenski	pesnik.	
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B 	

Sestavine	
predstavi-
tve	osebe

Primož	Trubar France	Prešeren

Delo	osebe	
in	njen	
pomen

Odločno	se	je	za-
vzemal	za	obstoj	
slovenskega	naroda	
in	jezika	ter	zapisal	
Stati	inu	obstatii/pi-
sal	je	v	slovenščini.

Zavzemal	se	je	za	
sožitje	med	narodi/
pisal	je	pesmi		
(v	visokem	jeziku)/
napisal	je	slovensko	
himno.

Opis	osebe
Imel	je	brado,	
nosil	je	značilno	
renesančno	nošo.

Imel	je	daljše	lase.

9.	
A 	 oznake	osebe;	(po smislu, npr.:) v	njih	pisci	predstavljajo	

svoje	mnenje	ali	mnenje	sodobnikov	o	Barbari	Celjski	in	
njenih	značajskih	lastnostih/iz	njih	izvemo,	da	je	bila	Barbara	
Celjska	napredna	in	svobodomiselna,	hudomušna,	lepa	in	
karizmatična,	spretna	diplomatka	in	kulturno	razgledana	
oseba,	do	katere	so	imeli	sodobniki	(zaradi	zavisti,	strahu	in	
nevednost)	bolj	negativno	kot	pozitivno	mnenje.

	
B 	 1.	odlomek:	C	1

	 2.	odlomek:	A	2
	 3.	odlomek:	B	3

C 	 objektivno	
	 literarno	
	 subjektivno	neumetnostno	

10.	 Vir:	Po smislu.	
	 Značilnosti	besedila:	Npr. v	besedilu	so	samo	objektivni,	

preverljivi	podatki;	pisec	ne	uporablja	čustveno	zaznamovanih	
izrazov;	ne	izraža	svojega	mnenja	o	Barbari	Celjski;	v	oznaki	
trditve	utemeljuje	z	objektivnimi	dokazi.	 

SPOROČANJE

11. 
A  Po smislu, npr.: Kaj	 so	 najpomembnejši	 dogodki	 v	 njenem	

življenju,	kaj	zanimivega	se	ji	je	zgodilo,	zakaj	so	jo	imenovali	
Črna	 kraljica,	 zakaj	 je	 bila	 zloglasna,	 ali	 o	 njej	 med	 ljudmi	
obstajajo	kake	legende,	kakšna	je	bila	kot	človek,	ali	tudi	pisec	
misli,	da	je	bila	»črna«?

	
B  Po smislu. 

12.	 Vladimir	Jerman
	 bralci	Slovenskih	novic	
	 spletna	stran/izdaja	Slovenskih	novic,	17.	3.	2014	

13.	 ·  2
	 ·  3
	 ·  1
	 ·  4

14.	 C

15.	 ...	bolj pozitivno.	
 Npr.: 
	 osebna	 nagnjenja,	 pojmovana	 kot	 gromozanske	 slabosti,	 so	

vedno	 nekoliko	 skrivnostno	 ogovarjala	 velika	 vladarje,	 še	
posebno	 pa	 vladarice/majhni	 ljudje	 velikim	 (vladaricam)	
pogosto	pripisujejo	slabosti;	

	 meja	med	zlobo	in	resnico	je	pri	ogovarjanju	pogosto	zabrisana/
govorice	so	pogosto	izraz	zlobe;	

	 hrvaško	ljudstvo	ji	ni	pritaknilo	le	groznih	del,	ampak	izjemoma	
tudi	 kakšno	 dobro/čeprav	 so	 med	 hrvaškimi	 podložnimi	
najbolj	živele	govorice	o	njeni	zlobi,	so	ji	morali	pripisati	tudi	
kako	dobro	delo;	

	 izraz	Črna	kraljica	so	ji	nadeli	sovražniki;		
	 Črna	kraljica	nima	zgolj	negativnega	pomena,	ampak	označuje	

duhovno	žensko,	ki	je	vzela	moč	v	svoje	roke/zaradi	ukvarjanja	
z	 alkimijo	 in	 okultizmom	 je	 med	 ljudmi	 zbujala	 grozo	 in	
strahospoštovanje

	 pokopali	so	jo	z	vsemi	kraljevskimi	častmi	

16. Po smislu, npr.: 
	 Neposredno	 prepričevanje	 bralca	 bi	 bilo	 po	 mojem	 mnenju	

manj	 učinkovito,	 saj	 bi	 se	 bralcu	 zdelo,	 da	 mu	 pisec	 vsiljuje	
svoje	mnenje	oz.	sodbo.	Ker	je	pisec	v	svojem	besedilu	mnenje	
izrazil	 posredno,	 skozi	 mnenja	 drugih	 ljudi,	 pa	 ima	 bralec	
občutek,	da	si	mnenje	oblikuje	sam.

 ALI 
	 Neposredno	 izraženo	 mnenje	 bi	 bilo	 po	 mojem	 mnenju	

učinkovitejše,	 saj	 iz	 sedanjega	 besedila	 ni	 popolnoma	 jasno	
razvidno,	ali	je	piščevo	mnenje	o	Barbari	Celjski	pozitivno	ali	
negativno.	Bralec	si	tako	lahko	ustvari	mnenje,	ki	je	drugačno	
od	piščevega. 

17.	

Enciklopedijski	
sestavek	

Npr.	vladarski	nazivi	Barbare	Celjske,	
lega	gradu	Melnik,	ukvarjanje	z	alkimi-
jo,	rudna	bogastva	njenih	posesti,	smrt	
in	pogreb,	

Ljudske	legende
Npr.	 usoda	 ljubimcev,	 pripovedi	 o	 čr-
nem	vranu,	zgodbe	o	zakladu,	nastanek	
Plitviških	jezer

Zgodovina	
svetovnih	
vladarjev

Npr.	podatki	o	Kleopatri,	Katarini	Me-
dičejski,	Katarini	Veliki,	Mariji	Tereziji,	
Eviti	Peron

18.	
·  zborni;	
	 (po smislu, npr.:) je	besedilo	zapisano	in	objavljeno	v	časopisu.	
	
·  publicistični;	
	 (po smislu, npr:) je	 besedilo	 namenjeno	 najširši	 javnosti	 in	

govori	o	resnični	osebi	ter	resničnih	dogodkih.

19. Po smislu, npr.:  Besedilo	je	smiselno,	saj	je	osrednja	tema	ves	
čas	Barbara	Celjska,	bralec	pa	hitro	ugotovi,	da	mu	želi	pisec	
predstaviti	 njeno	 podobo	 tudi	 z	 bolj	 pozitivne	 strani.	 Povedi	
so	 med	 seboj	 povezane	 in	 urejene	 v	 razumljivo	 celoto,	 tako	
da	 pisec	 najprej	 zapiše	 splošno	 mnenje	 o	 Barbari	 Celjski	 in	
drugih	velikih	vladaricah,	nato	pa	ga	ponazori	z	legendami	in	
govoricami.	Predstavitev	se	zaokroži	s	podatkom	o	kraljevskem	
pogrebu	pomembne	Celjanke.	

FAZE TVORJENJA

20. Po smislu. 

21.	
A 	 A,	B,	E,	G,	H	(tudi: G, H, E), C,	F,	Č,	D

B  Življenje:	A,	B,	G,	C,	Č,	D,	
	 Delovanje:	E,	F,	H	 	

22.	 NE
 Po smislu, npr.: V	 uvodu	 je	 novinar	 izrazil	 svoje	 subjektivno	

mnenje	 o	 Barbari	 Celjski,	 saj	 ji	 je	 pripisal	 lepoto,	 bistrost	 in	
karizmo,	 kar	 niso	 objektivno	 preverljivi	 podatki.	 Sestavek		
v	enciklopediji	pa	je	strokovno	besedilo	in	mora	biti	objektiven.	
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23.	
A  Po smislu, npr.: 

	 Barbara	Celjska,	ena	najpomembnejših	vladaric	svojega	časa,	
je	bila	napredna,	svobodomiselna	in	lepa	ženska,	ki	je	med	
sodobniki	zbujala	zavist,	občudovanje	in	strah.	Verjetno	se	je	
prav	zaradi	teh	lastnosti	med	preprostimi	ljudmi	o	njej	spletlo	
toliko	zlobnih	zgodb	in	legend,	da	šele	danes	začenjamo	
odkrivati	njeno	veličino.	

B  Po smislu, npr.: 
	 Slovenci	pogosto	poudarjamo,	da	smo	majhen	narod	brez	po-

membnih	zgodovinskih	osebnosti,	in	smo	ob	srečanju	s	pripad-	
niki	 t.	 i.	 velikih	 narodov,	 kot	 so	 Angleži,	 Nemci,	 Italijani	 ali	
Rusi,	marsikdaj	preveč	ponižni.	Zato	bi	bilo	za	našo	samoza-
vest	zagotovo	koristno,	če	bi	se	zavedali,	da	se	je	na	naših	tleh	
rodila	in	zrasla	ena	najmogočnejših	vladaric	poznega	srednjega	
veka,	ki	kljub	trem	kronam	nikoli	ni	pozabila,	da	je	predvsem	–	
Celjanka.	

24.	
A 	 v	objektivni	predstavitvi	

 Po smislu. 

B 	 v	časopisnem	članku
 Npr.: 

·			 je	 z	 lepoto,	 bistrostjo	 in	 s	 karizmo	 krepko	 burila	 duha	
svojega	časa

·		 nekateri	so	jo	povzdigovali,	drugi	so	se	ji	posmehovali
·		 duhove	je	vnemala	(njena	domnevno	nenasitna	spolna	sla)
·		 gromozanske	slabosti
·		 (so	vedno	nekoliko)	skrivnostno	ogovarjale
·		 (kot	 da)	 grehi	 velikih	 ljudi	 –	 (pomagajo	 ohranjati)	

nedolžnost	malih
·		 teh	pa	je	bilo	ohoho	veliko
·		 (ljudstvo	ji	ni)	pritaknilo	(le	zlobnih	del)
·		 predajala	(se	je	alkimiji	in	okultizmu)
·		 vzame	moč	v	svoje	roke
·		 (kot	simbolna	črna	kraljica)	živi	skozi	vse	čase	in	vse	kraje
·		 čaka	svoj	trenutek	(v	vsaki	ženski	tega	sveta)
·		 je	vzbujala	tako	strahospoštovanje	kot	grozo

25.	
A 	 DA

	 NE	
	 DA
	 DA

B 	 Še	 posebno	 grešno	 so	 jo	 doživljali	 hrvaški	 podložniki,	 med	
katerimi	 je	 nastala	 vrsta	 legend,	 npr.	 o	 smrti	 »odsluženih«	
ljubimcev,	njenem	črnem	vranu,	skritem	zakladu	ali	nastanku	
Plitviških	jezer.	

C 	 Po	umiku	iz	političnega	življenja	se	je	na	češkem	gradu	Melnik	
ukvarjala	 z	 alkimijo	 in	 okultizmom.	 Zaradi	 njenih	 z	 rudo	
bogatih	 posestev	 so	 jo	 posebej	 zanimale	 kovine.	 Izraz	 Črna	
kraljica,	ki	 so	 ji	ga	nadeli	 sovražniki,	 se	zato	ne	nanaša	 le	na	
njeno	»zlobo«,	temveč	tudi	na	ukvarjanje	z	obema	»mračnima«	
vedama.

NAČELA UČINKOVITEGA SPOROČANJA

26. 
A 	 C

B  Po smislu, npr.: 
	 Evropa	 na	 Slovenskem	 ne	 bo	 šele	 jutri,	 kot	 se	 morda	 zdi.	

Evropa	je	na	Slovenskem/Tukaj	je	že	od	takrat,	ko	je	kneginja 
Ema Krška	postavljala	cerkve	in	temelje	svojega	svetništva;	ko	
je	Herman iz Karintije	gledal	v	zvezde	vsega	sveta;	ko	 je	bil	
Herman Celjski dalmatinski,	 hrvaški	 in	 slavonski	 ban;	 ko	 je	

Žiga Herberstein	 z	 Moskovskimi	 zapiski	 zahodnemu	 svetu	
prvič	 predstavil	 Rusijo,	 ko	 je	 Trubar	 pisal,	 prevajal	 in	 tiskal	
knjige.	/…/	Slovenija	že	dolgo	ni	več	novica	v	Evropi.	In	Evropa	
v	 resnici	 ni	 novica	 za	 Slovenijo.	 Zaradi	 ljudi,	 ki	 jih	 premore	
Slovenija,	je	bogatejša	tudi	nova	domovina.

27.	
A 	 O	Žigi/Žigu	Herbersteinu.

B 	 delovne, 	 prostovoljno,	 uporablja l , 	 delaven, 	 smrtni,	
brez	vsega,	neupravičeni

28.	 B,	A,	B,	B,	B,	B,	B

29.	 	
A 	 meniti,	 dovoliti,	 seznaniti,	 obljubiti,	 upirati	 se,	 priznati,	

pojasniti,	ovirati,	presoditi,	srečati	se

B  Po smislu. 

30.	
·	 Herman	 iz	 Karintije	 (Karantanije)	 je	 prvi	 znani	 znanstvenik	

slovenskega	rodu	in	evropskega	slovesa.	–	jedrnatosti	
·	 Ker	 je	 odlično	 obvladal	 jezike,	 se	 je	 ukvarjal	 s	 prevajanjem.	

Izvrstno	se	je	znašel	tudi	na	področjih	matematike,	astronomije,	
astrologije	in	filozofije.	–	jedrnatosti	

·	 Natančen	čas	in	kraj	njegovega	rojstva	nista	znana,	vemo	pa,	da	
je	bil	po	rodu	iz	Karantanije.	–	jezikovne	pravilnosti

·	 Šolal	 se	 je	pri	 številnih	znanih	učiteljih	 in	filozofih	 tedanjega	
časa,	 najprej	 v	 francoskem	 Chartresu	 in	 nato	 v	 španskem	
Toledu.	–	jedrnatosti	

·	 Po	študiju	je	s	sošolcem	Robertom	iz	Kettona	odpotoval	v	
Carigrad	in	Damask,	kjer	je	spoznal	tedanjo	arabsko	znanost.	
–	jezikovne	pravilnosti	

·	 Zanesljive	 časovne	 podatke	 o	 Hermanu	 imamo	 le	 za	 leta	 od	
1138	do	1144,	ko	se	je	vrnil	v	Evropo	in	napisal	ali	prevedel	15	
knjig.	–	jedrnatosti	

·	 Zaradi	 številnih	 prevodov	 arabskih	 znanstvenih	 del	 lahko	 o	
njem	 govorimo	 kot	 o	 enem	 najpomembnejših	 posrednikov	
med	arabsko	in	zahodno	znanostjo.	–		jezikovne	pravilnosti

·	 Najbolj	 znano	 Hermanovo	 prevodno	 delo	 pa	 je	 Ptolomajev	
Planispherium	 iz	 leta	 1143,	 v	 katerem	 je	 Ptolomaj	 raziskoval	
matematiko	 geodetskih	 točk	 na	 nebesni	 krogli,	 projeciranih	
na	 ravnino,	 kar	 danes	 poznamo	 kot	 stereografsko	 projekcijo.	
Besedilo je za najširšo javnost preveč strokovno, ne upošteva 
okoliščin sporazumevanja. –	ustreznosti	

·	 Herman	 iz	 Karintije	 je	 s	 svojim	 delom	 tako	 na	 področju	
družboslovnih	 kot	 naravoslovnih	 ved	 posegel	 v	 vrh	 tedanje	
evropske	 znanosti.	 Karantanijo,	 v	 katero	 ga	 lahko	 umestimo,	
pa	je	postavil	v	srce	tedanje	Evrope.	–	živosti	

31. Po smislu. 

5. SKLOP

SAM ALI S TABO V DUETU

ENOGOVORNO IN DVOGOVORNO BESEDILO 

1.		 Po smislu.

2.		 Po smislu.
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8. 
A

Nebesedne prvine Vloga nebesednih prvin

fotografija/slika

odebeljeni	tisk,	različna	
velikost	črk

za	popestritev/da	pritegne	
bralce/za	ponazoritev	
tematike

za	večjo	nazornost/
preglednost

B 		 Po smislu.

INTERVJU

9.	 B	
	 Po smislu, npr.:

-		 Gre	za	dvogovorno	besedilo.
-		 Pobudna	replika	je	sestavljena	iz	vprašanja,	odzivna	iz	od-

govora.	
-		 Glede	 na	 namen	 intervju	 uvrščamo	 med	 poizvedovalna	

besedila.
-		 Intervju	je	publicističen.	
-		 V	intervjuju	nastopajo	zanimivi	ljudje.		
-		 V	publicističnem	intervjuju	novinar/-ka	sprašuje	kako	za-

nimivo	osebo;	tema	je	lahko	življenje	te	osebe,	njeni	do-
sežki	ali	oboje.	Načeloma	so	vprašanja	krajša,	odgovori	pa	
daljši.	

10.	 Po smislu, npr.:	Ime	meseca,	saj	gre	za	predstavitev	nadarjene	
osebnosti.			

11.	
A  B	

B  V	nadnaslovu.	

12.	 	

Razlog	za	izbiro	teme
Nastopanje	Jureta	Godlerja	na	
TV	v	oddaji	Hri-bar,	pa	tudi	na	
drugih	javnih	prireditvah.

Spraševalec Nika	Vistoropski

Vprašani/Intervjuvanec Jure	Godler

Naslovnik Bralci/-ke	revije	Ona

13.	 A

14.	
A 	 N 	 Kako	se	je	začelo	vaše	odkrivanje	talentov	za	komedijo?

 P 	 V	medijih	ste	se	začeli	pojavljati	že	pred	tremi	leti.
	 P 	 Igrate	violo,	violino	in	klavir,	skladate.	Saj	ste	bili	vendar		

	 čudežni	otrok!
	 N 		 Kaj	počnejo	starši	in	kako	so	vas	prepoznali?
	 N 	 Kateri	življenjski	dosežek	bi	vas	za	nekaj	časa	zadovoljil?
	 N 	 Zakaj	ste	potem	sploh	med	množicami,	ki	vam	ne	dajo		

	 zadoščenja,	čeprav	ga	tako	in	tako	niti	ne	potrebujete?
N 	 Brez	česa	ne	bi	mogli	obstajati?
P 	 Skromni	ste.	Ne	dovolite,	da	bi	vas	primerjali	z	genijem,	a	

vendarle	je	Mozart	napisal	prvo	opero,	ko	je	bil	star	pribli-
žno	toliko	kot	vi.	Zdaj	pa	dokončujete	že	svojo	enajsto.

B 		 Po smislu, npr.:	
	 Skromni	ste,	čeprav	pišete	že	enajsto	opero.	Mozart	je	napisal	

svojo	opero	približno	toliko	star	kot	vi.	

VRSTE POGOVOROV 

3.	
A 	 ·  Raziskovalni,	saj	je	namen,	da	izvemo	nove	podatke	o	iz-

	 branem	področju.

·  Prepričevalni,	saj	govorca	želimo	prepričati,	da	spremeni	
svoje	mnenje.

·  Pogajalni,	 saj	 je	 namen,	 da	 sogovorca	 dosežeta	 kompro-
mis.

·  Povezovalni,	saj	je	namen	pogovora	ohranjati	dobre	med-
sebojne	odnose.

B  Po smislu, npr.:

Vrsta 
pogovora Kdaj bi ga tvoril/-a?

Povezovalni Na	ulici	pozdravim	prijatelja.

Raziskovalni Kot	novinar	šolskega	glasila	sprašujem	
predsednika	Dijaškega	parlamenta		
o	delovanju	te	organizacije.		

Pogajalni S	profesorjem	se	v	šoli	pogajam,	da	bi	
oceno	pridobil	z	referatom	in	ne	z	ustnim	
spraševanjem.		

Prepričevalni	 Prijatelja	želim	prepričati,	da	gre	z	mano	
na	morje,	čeprav	si	on	želi	v	hribe.

4.		 1.	pogovor:
	 prepričevalni

 2.	pogovor:
 raziskovalni

	 3.	pogovor:
	 povezovalni

		 4.	pogovor:
	 pogajalni

5.		 Po smislu, npr.:

	 Šport:	Primož	Kozmus	
	 Popularna	kultura:	Tomaž	Domicelj	
	 Umetnost:	Marija	Lucija	Stupica	
	 Slovenščina	in	njena	raba:	Drago	Jančar	
	 Znanost:	Matjaž	Humar	
	 Humanitarna	dejavnost:	Pedro	Opeka		

6. 
A 		 Po smislu.	

B 		 raziskovalni	

7. 	

	 V	posameznem	vprašanju	po	navadi	sprašujemo	le	po	eni	stvari.	

	 Vprašanja	morajo	biti	med	seboj	smiselno	povezana.

	 Vprašanja	morajo	biti	jasna	in	razumljiva.

	 Pri	zastavljanju	vprašanj	moramo	uporabiti	ustrezne	vprašalnice.		
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	 Zakaj	ne	dovolite,	da	bi	vas	poimenovali	za	genija?	/	Zakaj	ste	
tako	skromni?

15.	 4,	5,	1,	6,	2,	3	

16. 	·  izjemnost
	 ·  pozitivnost
 ·  ustvarjalnost	

17.		 Godlerjeva	oznaka:
 … včasih me kar razganja, nerad se hvalim, s tem se zelo rad 

pohvalim …

	 Novinarkina	oznaka:	
 … Mlado bitje s širino in dušo modrega starca, je neprecenljiv 

glasbeni talent, žoga ga nikoli ni zanimala …

18.		 NE,	NE,	NE,	DA,	NE	

19.	
A 		 11

B 		 vzvišenost		
	 Po smislu, npr.:	...	saj	ceni	predvsem	znanje	in	je	zelo	kritičen	do	

tistih,	pri	katerih	vidi,	da	tega	ni.	

20.		 Po smislu, npr.:	V	tej	številki	Maturant&ke	vam	predstavljamo	
zelo	zanimivega	mladega	glasbenika.	Mnogi	med	vami	ste	ga	
poslušali	in	gledali	njegove	pevske,	igralske	in	voditeljske	spo-
sobnosti	na	koncertih	Glasbene	mladine	Slovenije	ali	občudo-
vali	njegove	imitacije	britanske	kraljice,	Tonyja	Blaira	in	dru-
gih	javnih	osebnosti	v	televizijski	oddaji	Hri-bar.	To	je	23-letni	
mladenič,	ki	ga	zanima	prevajanje,	pisanje	oper,	igranje	na	ra-
zne	inštrumente	in	še	bi	lahko	naštevali	njegove	številne	daro-
ve.	Jure Godler,	»car«.

21.		
A 		Po smislu, npr:

1.		 Ali	se	nam	lahko	predstavite	na	drugačen	način,	kot	o	vas	be-
remo	v	učbeniku?	Ali	ste	brali,	kaj	o	vas	pišejo	učbeniki	in	za-
nima	me,	če	se	strinjate	s	tem,	kakor	vas	predstavljajo	v	šolskih	
učbenikih?	Kako	bi	se	sami	predstavili?		

2.		 Kdo	so	bili	vaši	vzorniki?
3.		 Kakšen	je	bil	vaš	učitelj	slovenščine	v	OŠ?
4.		 Ali	je	težje	pisati	za	mladino	ali	za	odrasle?
5.		 Katera	pesniška	zbirka	vam	je	najljubša	in	zakaj?				
6.		 Kakšni	so	vaši	načrti	za	prihodnost?

Osebnostni	intervju.

B 		 Po smislu, npr.:
1.			 Izdali	ste	svojo	15.	pesniško	zbirko	in	zanjo	dobili	Veronikino	

nagrado.
								V	čem	se	ta	pesniška	zbirka	loči	od	ostalih?
2.		 V	tej	pesniški	zbirki	 je	kar	nekaj	novih	motivov.	Kje	ste	našli	

navdih	zanje?
3.		 Ali	je	prevajanje	Rilkejeve	poezije	vplivalo	na	nastanek	te	pes-

niške	zbirke?
4.		 Zakaj	ste	se	vrnili	k	sonetu?
5.		 Kaj	mislite	o	mladi	pesniški	generaciji?
6.		 Ali	imate	med	njimi	kaj	posnemovalcev?

Tematski	intervju.

SLUŠNI PRENOSNIK 

22. 
A

Neknjižna 
beseda

Knjižni 
sopomenki

Knjižni 
protipomenki

fino dobro,	lepo slabo,	grdo

butast neumen,	omejen pameten,	
razumen

B 		 C

C 		 NE,	ker		mora	novinar	pisati	v	knjižnem	jeziku.	

23.		 Jure	Godler.II	Rosno	mlado	bitje	s	širino	in	dušo	modrega	star-
ca.II	Ko	ga	vidite,II	kako	pri	oddaji	Hri-bar	krivenči	obraz,IIko	
oponaša	 gospoda	 Beana,	 II	 britansko	 kraljico	 ali	 Tonyja	
Blaira,II	si	rečete:	Dober	je,II	ni	kaj.	In	potem	izveste	več.	IIJure	
Godler	ni	samo	zabavljač,	II	je	resnično	neprecenljiv	glasbeni	
talent,	multiinštrumentalist,II	skladatelj,	II	glasbeni	teoretik,II	
prevajalec	 s	 tremi	 najljubšimi	 vzorniki:II	 Mozartom,II	 ki	 ga	
preučuje	 že	 petnajst	 let,	 II	 Einsteinom,	 II	 čigar	 relativnostno	
teorijo	dojema	v	vsakdanjem	življenju,	 II	 ter	 Joyceom,	ki	mu	
je	 literarni	 navdih	 in	 jezikovno	 merilo.II	 Ko	 se	 pogovarjaš	 z	
njim,II	si	zaželiš	ugajati.	Dokler	ne	ugotoviš,	II	da	so	med	tabo	
in	njim	svetlobna	leta.	II	Prihaja	iz	Brežic,II	iz	družine,	ki	je	z	
začudenjem	sprejemala	otroka,	ki	je	pri	sedmih	pisal	skladbe,	
govoril	tekoče	nemško	in	angleško.II	Pri	enajstih	se	je	vpisal	v	
glasbeno	šolo	in	prišel	v	stik	z	inštrumentom.	IISeveda	je	pre-
skočil	kar	nekaj	letnikov.	IIEdini	pravi	umetnik	je	zanj	Mozart.	
II	Ni	čudno,	IIda	tega	fanta	žoga	nikoli	ni	zanimala.II	Lahko	
pa	vas	obdari	z	opero.	In	vam	zaigra	kot	Mozart.	II	Ne	boste	
prepoznali	razlike.	II	Jure	Godler,	II	biser.

24.	 ·	 Tisti,	ki	igra	(zna)	več	instrumentov.		
	 ·	 Sedem.	
	 ·	 DA.	
	 ·	 multi-inštrumentalist,	multiinštru-mentalist	

25.	 a	/	e	/	i	/	/	/	u,	e,	o	/	/	/	e,	i,	a,	o,	o,	e	/	e

26.	

Beseda iz ki je z pri in

Besedna 
vrsta

pred-
log

vez	nik pom.	
gl.	

pred-
log

pred-
log

vez	nik

	 · …	klitike	ali	naslonke.

27.	 Po smislu, npr.:
 ·	 Ugotôvi	pravilno	rešitev.	Večkrat	ugotoví,	da	se	zmoti.	
 ·	 Govôri	bolj	glasno!	O	tem	govorí	že	vsa	vas.	
 ·	 Láhko	obleko	obleci.	Lahkó	to	narediš?

28.
A  Jure Godler ni samo zabavljač, je resnično neprecenljiv glasbeni 

talent, multiinštrumentalist,skladatelj, glasbeni teoretik, preva-
jalec s tremi najljubšimi vzorniki.
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B

i ozki	e široki	e	 polglasnik a ozki	o široki	o u
ni teoretik resnično / samo Godler / multi-

inštru-
menta-
list

29.
A  	 eksperiment

B 	

Polglasnik,	zapisan	z	e Polglasnik	ni	zapisan	s	črko

Tilen prvič

pozitiven zadržati

zadovoljen trpel

srečen

videl

najedel

	 ·	 …	pred	r,	…z	e.	

C 		 Č	

30.		 lét	(ozek	dolg	e)																leto	(Že več let ga ni bilo domov.)
				 lèt	(širok	kratek	e)	 sam.	od	glagola	leteti	(Peter ima let  

   ob petih.)
	 vàs	(kratek	a)	 	 osebni	zaimek	za	2.os.mn.		(Vsi smo  

   vas čakali.)
	 vás	(dolg	a)											 samostalnik	(Vrba je gorenjska vas.)

31.		 j,	r,	l,	r,	r,	m,	l,	j,	r,	m,	r,	r

32.  C

33.  
A

[l] Godler,	zaželiš,	pripeljati,	stil,	želja

dvoustični	[ṷ] razumel,	oprostil,	popoldne,	ustvarjalci

B 		 …	je	pred	samoglasnikom/pred	zvočnikom/v	tujkah	na	koncu	
besede.

	 …	je	na	koncu	besede/v	sredini	besede	pred	nezvočniki.

34.		 ·		 [v],	saj	stoji	pred	samoglasnikom.
	 ·		 [w],	saj	stoji	pred	zvenečimi	glasovi.	
	 ·		 [ṷ],	saj	stoji	na	koncu	besede.
	 ·		 [ʍ],	saj	stoji	pred	nezvenečimi	nezvočniki.	

35.		 video	 [v]
	 vzpenjača	 [w]
	 Evropa	 [w]
	 povprečno	 [ʍ]
	 cev	 	 [	ṷ]

36.  
A  poten

B 						
·	 Po	mestu	naglasa.
·	 V	prvi	besedi	je	s	črko	e	zapisan	ozki	e,	v	drugi	pa	polglasnik.

C 			

Beseda Poved 

dar V	dar	sem	dobila	nov	roman	Draga	Jančarja.

dan Dan	smo	preživeli	v	naravi.

daj Daj	mi	pet	evrov,	prosim.

dam Dam	ti	rdečo	vrtnico.

37.	 Nezveneči	 	 Beseda,	ki	se	začne	na	njegov	
	 nezvočnik:	 	 zveneči	par:	

 t   doma 
 p   brati 
 k   glasbenik 
 č   džezva 

38.		 Z,	s,	Z,	k,	S,	z,	s,	S,	k,	H,	S	

39.  
A 		 …	drugače	(izgovarja	se	kot	s),	ker	zveneče	nezvočnike	na	kon-

cu	besede	izgovarjamo	nezveneče	(je	na	koncu	besede	in	pred	
nezvenečim	nezvočnikom.)	

							
B 		 …	drugače	(izgovarja	se	kot	p),	ker	gre	za	premeno	po	zveneč-

nosti	v	soglasniškem	sklopu.

40.	 	glasbeni:	-sb-
	 odstirati:	-dst-

41.		 Po smislu.

6. SKLOP

SREDI ZEMLJE SREDOZEMLJE

OBJEKTIVNA IN SUBJEKTIVNA PREDSTAVITEV KRAJA

1. 
A

BARCELONA

Velikost Drugo	mesto	španije/velika	sredo-
zemska	prestolnica

Lega Stisnjena	na	ozki	obalni	ravnici	med	
sredozemljem	…

Gospodarski	
pomen	v	španiji

Nesorazmernem	deležu	v	španski	
industriji	in	trgovini

Najpomembnejše	
dejavnosti

(Je	predana)	poslu	(in	učinkovitosti)/
znan	po	svoji	podjetnosti	in	spretno-
sti	barantanja

Ljudski	običaji	in	
šege

Katalonski	narodni	ples,	veličastna	
sardana/dolg	odmor	za	kosilo,	živah-
na	večerna	promenada,	vroče	poletne	
noči,	bleščeče	nočno	življenje

B 	 subjektivni;	bolj	splošni;	zaznamovanimi;	tudi	na	bralčevo	
mnenje
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2. 
A 	 19.	stoletje

	 1888,	1929
	 1936–1939	
	 50.,	60.	leta	20.	st.

B 	 C

3. Oznaki »drugo mesto Španije« in »severnjaško mesto na jugu« 
namigujeta na protislovja v značaju Barcelone. Za prebivalce te 
velike sredozemske prestolnice mesto ni le osrednja točka ene od 
španskih pokrajin. Barcelona je glavno mesto Kataloncev s kata-
lonsko vlado. Čeprav tu govorijo tudi španščino, je uradni jezik 
katalonščina. 

	 sedanjem,	 brezčasnost;	 biti;	 namigovati/namigujeta,	 govoriti/
govorijo

4. V državljanski vojni 1936–1939 je bila Barcelona glavno mesto 
nesrečne španske republike. Ko so Francovi nacionalisti porazili 
republikance, je v njihove roke kljub obrambi padlo tudi mesto. 
Svetlejše trenutke na mednarodnem odru je Barcelona doživela 
s svetovnima razstavama v letih 1888 in 1929.

	 DA
	 NE
	 DA
	 NE
	 NE
	 DA

5. 
A 	 Podoba	Barcelone	je	zelo	spodbudna.	Oblikovanju	na	vseh	rav-

neh	–	mode,	vsakodnevnih	predmetov,	arhitekture,	slogu	trgo-
vin	 in	nočnih	 lokalov	–	 je	vtisnila	mednarodno	prepoznaven	
pečat.	 Barcelona	 je	 zasluženo	 postala	 eden	 izmed	 vrhunskih	
evropskih	ciljev	za	krajši	oddih.	Njen	slog	in	zbirka	mestnih	za-
nimivosti	ter	bleščeče	nočno	življenje	vas	prav	gotovo	ne	bodo	
razočarali.

B  Po smislu, npr.: 	DA,	ker	izraža	pozitivno	mnenje	o	lastnostih/
ker	hvali	tiste	značilnosti,	ki	so	po	navadi	privlačne	tudi	za	mla-
de./DA,	ker	z	njimi	poudarja	enkratnost	in	posebnost	mesta./
NE,	saj	z	nizanjem	samih	privzdignjenih	besed	izraža	svojo	ne-
kritično	naklonjenost	do	mesta.	

6. 
A  Po smislu, npr.: Z	njim	poimenuje	mesto,	ki	leži	na	jugu,	vendar	

je	po	načinu	življenja	in	razmišljanja	prebivalcev	veliko	bližje	
mestom	na	severu.	

B 	 SEVERNJAŠKE	 ZNAČILNOSTI:	 predanost	 poslu,	 učinkovi-
tost,	nesorazmeren	delež	v	španski	trgovini	in	industriji,	pod-
jetnost	(in	spretnost	barantanja)

	 SREDOZEMSKE	 ZNAČILNOSTI:	 dolg	 odmor	 za	 kosilo,	 ži-
vahna	večerna	promenada,	vroče,	vlažne	poletne	noči,	palme	
ob	obali

C  Po smislu. 

7. 
A  Po smislu, npr.: Čez	planke,	Svetovni	pohodnik,	Ekstremni	vo-

dni	parki,	Vsi	na	krov,	Anthony	Bourdain:	Brez	rezervacije,	Na	
poti,	Odprava,	Moped	na	potovanju,	Želja	po	potovanju

B 	 predstavitve,	subjektivni

8. Po smislu. 

VIDNI PRENOSNIK 

9. Po smislu, npr.
·	 Fotografija,	ki	prikazuje	bikoborca	in	bika	med	borbo	v	areni.
·	 Različne	vrste	in	debelina	pisave,	naslov	in	podnaslov	sta	na-

pisana	polkrepko,	preostali	del	navadno,	naslov	je	napisan	tudi	
večje.

·	 Naslov	je	zapisan	s	samimi	velikimi	tiskanimi	črkami.
·	 Besedilo	je	zapisano	v	dveh	stolpcih;	del	desnega	stolpca	je	tudi	

fotografija.

10.	 C	

11. Po smislu. 

12.	
+ 	 Ko	 poznam	 temo,	 najprej	 napišem	 besedilo	 in	 nato	 izberem	

nebesedne	spremljevalce.
+ 	 Kadar	je	moj	namen	čim	natančneje	predstaviti	izbrano	temo,	

fotografije	in	posnetke	izbiram	tako,	da	ponazarjajo	ali	dopol-
nijo	besedno	sporočilo.

+ 	 Odstavke	oblikujem	tako,	da	vsak	predstavi	svojo	podtemo	ali	
svoj	vidik.

+ 	 Pri	pisanju	strokovnih	in	predstavitvenih	besedil	z	različno	pi-
savo	in	velikostjo	pisave	označim	bistvene	podatke	in	jih	ločim	
od	manj	pomembnih	delov	besedila.	

13. Po smislu. 

PRAVOPIS – ZAPISOVANJE GLASOV SKJ S ČRKAMI

14.	 zgodovina
	 osnovni	podatki
	 življenje	in	navade
	 znamenitosti
	 znamenitosti
	 znamenitosti	(življenje	in	navade)
	 življenje	in	navade
	 urbanistične	značilnosti
	 zemljepisne	značilnosti	(znamenitosti)
	 osnovne	informacije	(življenje	in	navade)

A 	 subjektivna	
·  Po smislu, npr.: raba	premega	govora;	 raba	vprašanj;	na-

govarjanje	bralca;	vzklične	povedi;	slogovno	zaznamovani	
izrazi	

	
B 	

·		 (HOTELI	IN	DRUGA	PRENOČIŠČA)	Spati	kot	dož	so	sanje,	
ki	se	v	Benetkah	lahko	uresničijo.	V	mnogih	elegantnih	pala-
čah	so	se	naselili	hoteli;	a	vse	ni	popolno,	saj	je	za	marsikatere-
ga	treba	globoko	seči	v	žep.	

	 (ZVEČER)	Benetke	zvečer?	Če	povprašate	Benečane,	bodo	za-
čeli	zehati	–	vsekakor	vsaj	nekoliko	po	krivici!

	 (IZLETI)	Beneške	kulture	ne	najdemo	samo	v	Benetkah:	poleg	
umetnostno	bogatih	lagunskih	otokov	si	ogled	brez	dvoma	za-
služi	tudi	celina	s	prijetno	pokrajino.

·	 široki	ê:	žep,	ogled
	 široki	ô:	globoko
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15. 

Beseda brez 
polglasnika

Polglasnik, 
zapisan z e

Polglasnik pred r, 
ki ni zapisan z e

predstaviti	se
nekoč
prenočišča
treba
zvečer

ves
navdušen
vseh	
(poleg)
vendar

trditev
vrhuncev

16. 
·		 Glas	ṷ	zapisan	s	črko	v:	navdušen, trditev, v (Benetkah), 

v (mnogih), v (žep)
·		 Glas	ṷ	zapisan	s	črko	l:	napisal, obiskovalcem, popolno 

17. (NAKUPOVANJE)	 Maske	 in	 marmorirani	 papir,	 gravure	 in	
tkanine,	umetnost	in	kič	–	Benetke	so	za	navdušenega	nakupo-
valca	izredno	zanimivo	mesto.	Najbrž	se	bo	vrnil	s	polno	torbo	
spominkov,	čeprav	ti	niso	ravno	poceni.

18. NE	
	 DA
	 DA
	 NE

19. opis
	 mnenje
	 opis
	 pripoved
	 pripoved
	 pripoved	(opis)
	 opis
	 pripoved
	 pripoved

20. 
A 	

	 razprostira		 [sp]
	 turistično				 [st]
	 razprodaja		 [sp	]
	 obrobje							 [br]
	 nekdaj									 [gd	]
	 srednjem				 [dnj]
	 pred										 [	t	]
	 Vzhodnimi									[sh]
	 Langobardi									 [ng]
	 negostoljubnih		 [bn]
	 razkošnih												 [sk]
	 vzdihljajev										 [zd]
	 obsodbi														 [ps]
	 odpeljali													 [tp	]

B  Po smislu, npr.: Ker	soglasnike	v	slovenščini	vedno	zapisujemo	
s	tisto	črko,	ki	jo	izgovorimo	pred	samoglasnikom,	tudi	če	pri-
haja	zaradi	prilikovanja	do	drugačnega	 izgovora.	 /	Ker	se	pri	
izgovoru	v	soglasniškem	sklopu	ali	na	koncu	besede	soglasniki	
SKJ	vedno	prilagajajo	»desnemu«	soglasniku.	

21. 
A 	 izpletati

	 vzpodbuditi
	 izgraditi	

B 	 zbirati
	 speljati
	 zdihovati	

22. 

Zemljepi-
sno/Osebno 
poimeno-
vanje

Vrstni pri-
devnik

Zemljepi-
sno/Osebno 
poimeno-
vanje

Vrstni 
pridevnik

Evropa evropski Grčija/Grk grški

Evropejec evropejski otok otoški

meščan meščanski
Sardinija/
Sardinec

sardinski

mesto mestni Korzika korziški

Benetke beneški orient orientalski

Koper koprski
Turčija/
Turek

turški

Dalmacija/
Dalmatinec

dalmatinski Carigrad carigrajski

23. S kom ali čim? 
	 ·		 z	Benečani	
	 ·	 z	mestom
	 ·	 s	prebivalci
	 ·	 z	Vzhodnimi	Goti
	 ·	 s	Franki	 	
	 ·	 z	Langobardi	
	 ·	 z	grškimi	trgovci
	 ·	 z	zavezniki

 Kako?
	 ·	 s	hrastovimi	stebrički	
	 ·	 z	diplomatskimi	vezmi	
	 ·	 z	razprodajanjem	mesta	
	 ·	 s	trgovanjem	 	

 Od kod?
	 ·	 s	svetovnih	morij	 	
	 ·	 z	obrobja	mesta	 	
	 ·	 s	trga	sv.	Marka	

24. Že	 več	 dni	 pred	 odhodom	 v	 Benetke	 sem	 si	 razbijal	 glavo	
z	vprašanjem,	_h_	kateri	od	700	palač	naj	se	napotim:	se	je	bo-
lje	odpraviti	_k__najbolj	znanim	palačam,	_h_	gotskim	domo-
vanjem	današnjih	beneških	plemičev	ali	morda	_k_	turistično	
manj	zanimivim?	In	to	še	ni	vse	–	_h_	kateremu	od	150	cerkev	
in	samostanov	me	mora	zanesti	pot,	da	bom	videl	najlepše?	Naj	
grem	samo	_k_	baziliki	sv.	Marka?	Po	nasvet	sem	se	odpravil	
_k_	prijatelju,	ki	je	bil	v	Benetkah	že	neštetokrat	in	se	odločil,	
da	se	bom	za	začetek	zatekel	kar	_k_	utečenim	turističnim	po-
tem	–	potem	pa	me	bo	pot	morda	zanesla	še	kam.

25. S	–	z	–	beneškem	–	obhodu	–	vztrajnost	–	splačala	–	odpravila	–
k	–	izhodišče	

ZAPISOVANJE PREVZETIH BESED

26.	
A 	 Po smislu, npr.: 

·	 strateški pomen: Biti	pomemben	za	vojaške	namene/imeti	po-
membno	lego.	

·	 Heraklejeva stebra:	Tako	so	v	antiki	imenovali	današnjo	Gibral-
tarsko	ožino/konec	(znanega)	sveta.	

·	 rekonkvista:	 Ponovno	 osvajanje	 španskih	 ozemelj,	 ki	 so	 bila	
pod	mavrsko	oblastjo.

·	 ekonomski migrant:	Nekdo,	ki	se	je	zaradi	želje	po	boljšem	soci-
alnem	statusu	izselil	iz	svoje	domovine/preselil	v	tujino.
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·	 legenda:	Zgodba	o	nenavadnih	pojavih,	dogodkih,	 ljudeh/kdor	
zaradi	nenavadnih,	izrednih	lastnosti	vzbuja	občudovanje/navo-
dilo	za	razumevanje	ustaljenih,	dogovorjenih	znakov.	

·	 Winston Churchill:	 Britanski	 državnik/predsednik	 britanske	
vlade	med	2.	svetovno	vojno.

C 			objektivna	 –	 preverljive/stvarne	 –	 pesniških	 sredstev/subjek-
tivnih	izrazov	–	mnenja/sodbe/razmišljanja	–	seznaniti	bralca/
predstaviti	bralcu	Gibraltar

27. 
A 	 Evropa,	Afrika	

	 ·		 DA	
  Po smislu, npr. Imena	celin	pri	zapisu	podomačujemo/za	

	 pisujemo	po	slovensko.	

B 	 Združeno	kraljestvo	Velike	Britanije	in	Severne	Irske
	 Iberski	polotok
	 Gibraltarska	ožina
	 Severnoatlantski	ocean
	 Sredozemsko	morje	

28.	
A 	 Iz	arabske	pisave.	

B  Po smislu, npr.: Napačno	je	zapisano	ime	Dchebelal-Tarik,	saj	
besede	iz	nelatiničnih	pisav	zapisujemo	tako,	kot	jih	izgovori-
mo	v	slovenščini.	

29.	 utrechtski	

30.	 Združeno	kraljestvo	–	kraljica	–	Filip	–	Bog	obvaruj	kraljico	–	
ministrskega	predsednika	–		Churchillov	–	Macacasylvanus

31.	 [gvadalkivir]
	 [gvadijana]
	 [taho]

32.	 sangrije	–	tapase	–	romesko	–	tortilja	–	paeljo	–	gaspačo	–	gali-
cijske	–	čipsu	–	viskiju	

DELJENJE

33. 
·	 skrivn-osti:	
	 Soglasnik	med	dvema	samoglasnikoma	prenesemo	v	naslednjo	

vrstico.	

·	 živila	/,:	
	 Samo	ločila	ne	prenašamo	v	naslednjo	vrstico.	

·	 pr-eprostost:	
	 V	vsakem	delu	deljene	besede	mora	biti	vsaj	en	zlog.	

·	 ražn-jiči:	
	 Sklop	soglasnikov	na	koncu	vrstice	mora	biti	izgovorljiv	na	za-

ćetku	nove	besede;	sklop	-žn-	pa	ni	izgovorljiv.

·	 jajče-vci:	
	 Sklop	soglasnikov,	ki	ga	prenesemo	v	novo	vrstico,	mora	biti	

izgovorljiv	na	zaćetku	nove	besede;	sklop	-vc-	pa	ni	izgovorljiv.

34. 

pravijo	 pra-vi-jo kakovostna ka-ko-vost-na/
ka-ko-vos-tna

grška gr-ška kombina-
cijo	

kom-bi-na-ci-jo

kuhinja ku-hin-ja zelišč ze-lišč

olivno	 o-li-vno/o-
liv-no

sestavine	 se-sta-vi-ne/ses-
ta-vi-ne

olje ol-je/o-lje takšnega	 tak-šne-ga

35.	 Po smislu.

7. SKLOP

IZ RODA V ROD

OPIS IN PREDSTAVITEV POSTOPKA

1.	 Po smislu.

2.	 Po smislu.

3.	
A 			B

B 	 	B

C 	 C
	 Navodilo	za	delo	je	posebna	vrsta	opisa	postopka.	Napisano	je		

z	 namenom,	 da	 bi	 bralec	 ta	 postopek	 tudi	 izvedel,	 zato	 upo-
rablja	glagole	v	velelniku.	V	prebranem	besedilu	so	navedeni	
posamezni	koraki	pri	učenju	hitrega	branja.	

Č 	

Glagoli v velelniku

Uvodni	odstavek izberite

Prvi	način preberite,	končajte,	pomagajte,	
pomikajte

Drugi	način pomikajte,	povečujte,	nadaljujte

·		 2.,	množine
				 ...	pozval	bralca,	naj	izvede	postopek	oziroma	dve	vaji	za		

učenje	hitrega	branja.

·		 Glagoli	 so	v	sedanjiku,	ki	pomeni	brezčasnost.	Dejanja	v	po-
stopku	časovno	niso	omejena	–	enako	so	se	izvajala	v	preteklo-
sti	kot	se	danes	in	kot	se	bodo	v	prihodnje.	

D 	 1		 Roko	položiš	ravno	na	stran,	ki	jo	želiš	prebrati.
	 2	 V	vsaki	vrstici	prebereš	dve	ali	tri	besede	na	sredini.
	 3		 Branje	končaš	dve	ali	tri	besede	pred	koncem	vrstice.
	 4		 V	valujočem	gibanju	enakomerno	pomikaš	roko	po	strani		

	 navzdol.

E 	 1		 Roko	položiš	ravno	na	stran,	ki	jo	želiš	prebrati.
	 2			 Vedno	hitreje	v	valujočem	ritmu	pomikaš	roko	po	strani		

	 navzdol.
	 3			 Oči	morajo	slediti	konicam	prstov.
	 4			 Povečuješ	hitrost,	tako	da	za	vsako	stran	porabiš	največ	tri		

	 sekunde.
	 5			 Vajo	izvajaš	20	minut.



20

F 	 Z	risbo,	na	kateri	je	prikazano	pomikanje	roke	pri	hitrem	bra-
nju.

4.	 Po smislu.

5.	 3,	5,	4,	2,	1

6.	 ·		 opisovali	
	 ·		 pripovedovali	
	 ·		 razlagali	
	 ·		 utemeljevali	
	 ·		 pripovedovali		
	 ·	 opisovali

SPREJEMANJE BESEDIL 

7.	 Po smislu.

8.	 …	ugotovili,	o	čem	govori	izbrano	besedilo	in	ali	je	uporabno	
za	iskanje	podatkov	o	izbrani	temi.

	 …	našli	bistvene	podatke	 in	 izbrali	 tisto,	kar	bomo	predelali,	
oziroma	izločili	tisto,	kar	se	nam	za	izbrano	temo	ne	zdi	najpo-
membnejše.

	 …	natančno	prebrali	in	razumeli	besedilo,	ga	povzeli,	razložili	
posamezne	pojme	ipd.

9.	
A 		 B

	 Sporočevalec	pripoveduje,	kaj	se	mu	je	zgodilo,	in	hkrati	vred-
noti	dogodek.	Da	ne	gre	samo	za	pripovedovanje,	razberemo	
iz	naslova	Ironija ali cinizem,	s	katerim	se	avtor	opredeljuje	do	
dogodka.	 Naslov	 izraža	 ogorčenje	 nad	 ljudmi,	 ki	 očitno	 po-
trebujejo	zdravila	(stojijo	namreč	pred	lekarno),	ob	tem	pa	se	
sami	vedejo	izrazito	nezdravo.

B 		Po smislu.

10.	 Po smislu.

11.	 4,	2,	1,	3

12.	 Po smislu.

PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNA, URADOVALNA, 

PUBLICISTIČNA IN STROKOVNA BESEDILA

13.	
·	 strokovno
 Učbeniška	besedila	so	posebna	vrsta	poljudnoznanstvenih	be-

sedil,	ki	spadajo	med	strokovna	besedila.	Besedilo	je	napisala	
znanstvenica,	ki	se	ukvarja	z	jezikoslovjem.	Ker	je	namenjeno	
dijakom,	ki	se	učijo	s	pomočjo	besedil	v	učbeniku,	je	jezik	pri-
lagojen	naslovniku.	Strokovni	izrazi	so	zapisani	v	slovenščini,		
v	oklepaju	je	zapisan	tudi	prevzeti	mednarodni	izraz.	Besedilo	
je	objektivno.

·	 publicistično
	 Besedilo	 je	 bilo	 objavljeno	 27.	 10.	 2012	 na	 spletni	 strani	 ča-

sopisa	Delo	in	je	novica.	Avtorje	novinar,	podpisan	je	samo	z	
začetnicama,	 sklicuje	pa	 se	na	 sporočilo	 iz	RTV	Slovenija.	V	
besedilu,	ki	je	namenjeno	najširši	javnosti,	na	kratko	poroča	o	
aktualnem	dogodku.

·	 uradovalno
	 Besedilo	je	obrazec	in	ima	značilno	obliko	–	vsak	podatek	ima	

natančno	določeno	mesto.	Je	zasebno,	uradno,	objektivno	be-
sedilo.	Namen	in	tema	sta	neposredno	izražena.	Sporočevalec	
izpolni	obrazec	in	s	svojim	podpisom	zagotavlja,	da	se	bo	ude-
ležil	delavnice	ter	da	bo	plačal	ustrezen	prispevek.	

·	 strokovno
	 Odlomek	 je	 iz	 Zakona	 o	 medijih	 in	 je	 strokovno,	 objektivno	

besedilo	s	področja	prava.	Zakone	pišejo	pravni	strokovnjaki.	

·	 strokovno
	 Besedilo	je	(prirejeni)	enciklopedijski	sestavek	in	je	namenjeno	

bralcem,	 ki	 želijo	 izvedeti	 natančnejše	 podatke	 o	 Valvasorjem	
življenju,	 delu	 in	 pomenu.	 Napisal	 ga	 je	 strokovnjak	 –	 zgo-
dovinar.	 V	 njem	 najprej	 opiše	 Valvasorja,	 nato	 pripoveduje		
o	najpomembnejših	dogodkih	v	njegovem	osebnem	življenju	in		
o	njegovih	dosežkih,	v	zadnjem	delu	pa	ga	označi.	Poleg	dejstev	
navaja	tudi	splošno	sprejeto	mnenje	(ki	ga	je	črpal	iz	strokovnih	
virov)	o	Valvasorjevi	osebnosti	 in	njegovem	pomenu.	Besedilo	
je	objektivno.

·	 publicistično
	 Besedilo	je	bilo	objavljeno	23.	3.	2006	v	reviji	Polet.	 	Avtor	je	

novinar	in	piše	o	temi,	ki	je	zanimiva	za	širši	krog	ljudi.	Jezik	
je	 razumljiv,	 sporočevalec	 uporablja	 tudi	 slogovno	 zaznamo-
vane	 izraze	 (npr.	 vandranja,	 …	 je	 rodil	 devet	 knjig,	 …	 da	 bi	
se	izkopal	iz	pogube,	moralni	udarci	sodobnikov	itd.)	in	vred-
notenjske	 pridevnike	 oz.	 izraze	 (npr.	 v	 svojem	 napornem	 in	
preveč	intenzivnem	življenju,	…	je	prišel	umirjen	in	ustaljen,	
veličastna	Slava	…,	razboriti,	telesno	krepki	in	gibčni,	življenja	
in	pustolovščin	željni	itd).	Z	rabo	subjektivnih	izrazov	je	želel	
sporočevalec	vplivati	na	bralčev	odnos	do	Valvasorja.	Tudi	na-
slov	besedila	je	subjektiven,	avtor	je	Valvasorja	imenoval	»re-
porter«,	čeprav	v	17.	stoletju	reporterjev	še	ni	bilo.	Z	njim	je	
želel	novinar	pritegniti	bralca.

·	 praktičnosporazumevalno
	 Besedili	sta	(prvotno)	govorjeni,	zasebni,	neuradni	in	subjek-

tivni.	Osebi	se	tikata,	uporabljena	je	tudi	prvina	pogovornega	
jezik	(»Vsa	čast!«).

14.	 opravičilo	–	uradovalno
	 intervju	–	publicistično
	 predavanje	–	strokovno
	 pogovor	–	praktičnosporazumevalno

15.	
A

Vrsta	besedila strokovna	besedila

Avtor	 strokovnjak

Naslovnik nestrokovnjaki,	ki	jih	tema	
zanima

Jezik razumljiv;	nagovarjanje	
naslovnika

Raba	strokovnih	
izrazov	(terminov)

strokovni	izrazi	z	razlago

Ubeseditveno	stališče objektivno	s	subjektivnimi	
prvinami

Slog živo,	privlačno	razlaganje	
aktualnih	znanstvenih	dosežkov

B 		 Po smislu.

16. 
A   Ni	primerna.	

	 Po smislu, npr.:	Na	vozovnici	je	strnjenih	veliko	podatkov,	ki	jih	
moramo	natančno	upoštevati,	da	uspešno	pridemo	na	cilj.

B   Razvozlavanje šifer letalske vozovnice: publicistično,	novinarka,	
najširši,	opis	predmeta,	opisuje

	 Letalska vozovnica: uradovalno,	strokovnjak/letališki	uradnik/
uslužbenec,	posamezniku,	natančno	predpisana,	o	enakih	stva-
reh,	obrazci
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C   1.	Čas	vkrcanja,	2.	Izhod,	3.	Številka	sedeža

17. 
A  je	ključnega	pomena,	se	 lahko	zgodi,	potnik	ostane	brez	 leta,	

(jeklena	ptica)	bo	čepela

B   Poved	je	subjektivna.	Novinarka	komentira,	kaj	se	lahko	zgodi,	
če	potnik	ne	upošteva	časa	vkrcanja.

C   Boardingpass	–	vstopni	kupon,	Gate	–	izhod,	Board	time	–	čas	
vkrcanja

Č   …	so	to	strokovni	izrazi	in	jih	poznajo	le	strokovnjaki	ter	lju-
dje,	ki	pogosto	potujejo	z	letali.	Besedilo	Razvozlavanje šifer le-
talske vozovnice	je	publicistično	in	namenjeno	najširši	javnosti,	
zato	morajo	biti	izrazi	v	njem	razumljivi	vsem	ljudem.

18.	 Po smislu.

8. SKLOP

SLOVENŠČINA IN JAZ, SLOVENŠČINA IN 
SVET – S SLOVENŠČINO V SVET  

1. Po smislu.

2.		 Po smislu.

3.		 Po smislu, npr.:	Primož	Trubar	(1508−1586)	je	ustvarjal	v	času	
protestantizma,	 ko	 je	 bila	 slovenščina	 že	 močno	 razcepljena	
na	 narečja.	 Leta	 1550	 sta	 na	 Nemškem	 izšli	 njegovi	 prvi	
slovenski	 knjigi	 –	 Katekizem	 in	 Abecednik.	 Primož	 Trubar	
velja	 za	 utemeljitelja	 slovenskega	 knjižnega	 jezika,	 pri	 čemer	
je	izhajal	iz	treh	temeljih	načel,	in	sicer	da	naj	se	knjižni	jezik	
izogiba	 pretirane	 narečnosti,	 tujk	 in	 da	 se	 v	 knjižnem	 jeziku	
ne	 upošteva	 samoglasniška	 krnitev.	 Za	 utrditev	 Trubarjevega	
knjižnega	 jezika	 je	 pomemben	 prevod	 celotne	 Biblije	 (1584),	
s	 čimer	 je	 Jurij	 Dalmatin	 dokazal,	 da	 spada	 slovenščina	 med	
jezike,	 v	 katerih	 je	 mogoče	 izraziti	 tudi	 najzahtevnejše	 misli	
in	 oblikovati	 besedila	 vseh	 vrst,	 tudi	 umetnostna.	 Slovenski	
knjižni	jezik	je	bil	istega	leta,	kot	smo	dobili	prevod	Biblije,	tudi	
prvič	predstavljen	v	slovnici	Adama	Bohoriča.	

4. 
A 	

·	 Konec	10.	stoletja	(med	letoma	972	in	1039)				
·	 Prvi,	 najstarejši	 spomenik,	 vsebuje	 splošno	 spoved,	 tretji	

spovedni	 obrazec,	 drugi	 spomenik	 pa	 je	 Pridiga	 o	 grehu	 in	
pokori.	

·	 Po smislu, npr.:	Gre	za	verska	besedila,	ki	so	jih	našli	v	večdelnem	
rokopisnem	zborniku	večinoma	latinskih	besedil	za	bogoslužje.	
Imenujemo	jih	po	bavarskem	mestu	Freising,	kjer	so	jih	našli	
na	 začetku	 19.	 stoletja,	 od	 leta	 1806	 pa	 jih	 hranijo	 v	 državni	
knjižnici	v	Münchnu.	Zapisana	 so	v	karolinški	minuskuli	 ter		
v	sodobni	stopnji	jezika,	vendar	še	brez	sledu	narečij.	Vsebina	in	
slog	nam	povesta,	da	je	besedila	najverjetneje	uporabljal	škof	–	
torej	visoki	cerkveni	dostojanstvenik	in	izobraženec.	

B 		 Po smislu.	
									

OD INDOEVROPŠČINE DO SLOVENŠČINE 

5. Indoevropski	jeziki:

Jezikovne	
družine:

slovanski	
jeziki

romanski	
jeziki	

germanski	
jeziki

Jeziki: slovenski italijanski angleški

češki francoski nemški

poljski španski nizozemski

slovaški portugalski danski

bolgarski norveški

švedski

	 Neindoevropska	jezika:		finski,	madžarski

6.	
A 		 1.	besedilo												slovanski	jeziki		(slovenščina)

	 2.	besedilo												slovanski	jeziki			(slovaščina)
	 3.	besedilo												romanski	jeziki			(italijanščina)
	 4.	besedilo												germanski	jeziki		(nemščina)

B 		 Slovaščina	in	slovenščina	spadata	v	 isto	 jezikovno	družino	in	
imata	skupnega	prednika.	Nastali	sta	iz	praslovanščine.	

7. Iz	indoevropščine.
	 stars,	Sterne,	stelle,	hviezda	…

VLOGA SLOVENŠČINE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

8.		 Po smislu.	

9.		 Po smislu, npr.:

Vloge slovenšči-
ne v RS

Primer

slovenščina	kot	
materni	ali	prvi	
jezik

Večina	državljanov	Slovenije,	ki	se	je	
slovenščine	naučila	doma	oz.		
v	družini.

slovenščina	kot	
drugi	jezik	ali	
jezik	okolja

Neslovenci,	ki	živijo	v	Republiki	
Sloveniji,	npr.	Hrvati,	Srbi,	Angleži,	
pripadniki	italijanske	ali	madžarske	
narodne	skupnosti	ter	Romi.

slovenščina	kot	
tuji	jezik

Tujci,	ki	ne	živijo	v	Sloveniji	ali	med	
slovensko	govorečimi	ljudmi.		

slovenščina	kot	
državni	jezik

Uporabljajo	jo	predstavniki	države	in	
vseh	njenih	organov.	V	njej	so	tudi	
državna	znamenja,	kot	sta	himna	in	
denar	…	

slovenščina	kot	
uradni	jezik

To	pomeni,	da	v	njem	uradujemo	in	
poslujemo	ter	da	ga	uporabljamo	na	
vseh	področjih	javnega	življenja.	

slovenščina	kot	
enakopravni	jezik	
EU

V	ustanovah	EU	glede	rabe	jezika	
velja	načelo,	da	so	vsi	uradni	jeziki	
držav	članic	hkrati	uradni,	delovni	in	
enakopravni	jeziki	EU.
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10.	
A 		 Po smislu, npr.:

								D. Jančar:	Javna	raba	slovenščine	v	odnosu	do	angleščine.	
	 A. Brodnik:	Odgovornost	strokovnjakov	je,	da	oblikujejo	

strokovni	nacionalni	jezik.							
	 Andrej E. Skubic: Sleng	ne	ogroža	slovenščine.											

B 		 Po smislu.

11.		 Po smislu, npr.:	

·	 Drago	Jančar
	 Povzetek:	 Po	 mnenju	 Draga	 Jančarja	 angleščina,	 ki	 postaja		

v	 globaliziranem	 svetu	 evropska	 in	 svetovna	 lingua	 franca,		
v	določenih	govornih	položajih	že	zamenjuje	slovenščino,	kar	
pomeni	 nevarnost,	 da	 se	 bo	 jezik	 iz	 nacionalnega	 premaknil		
v	manjšinskega.	

	 Sporočilo:	Slovenščino	je	potrebno	uporabljati	povsod	(tako	na	
univerzi	kot	na	javnih	predavanjih),	sicer	je	nevarno,	da	jo	bo	
izpodrinila	angleščina.	

·	 Andrej	Brodnik
	 Povzetek:	Najboljši	slovenski	srednješolci	so	na	Srednjeevrop-

ski	 olimpijadi	 iz	 informatike	 izbrali	 naloge	 v	 slovenščini,	 če-
prav	odlično	razumejo	angleščino.	Ta	primer	dokazuje,	da	 je		
v	sodelovanju	s	stroko	pomembno	razvijati	nacionalni	strokov-
ni	jezik.			

	 Sporočilo:	Potrebno	je	razvijati	strokovni	nacionalni	jezik	–	ne	
zaradi	govorcev,	ki	so	svetovni	raziskovalci,	ampak		zaradi	vseh	
ostalih.	

·	 Andrej	E.	Skubic
	 Povzetek:	 Slovenščini	 ne	 grozi	 nevarnost,	 da	 bi	 jo	 ogrozila	

sleng	ali	drugi	tuji	jeziki.

	 Sporočilo:	Sleng	nam	omogoča,	da	se	sproščeno	izražamo	in	ne	
ogroža	slovenščine.

12.		 Po smislu, npr.	 Z	 njim	 se	 strinjam,	 saj	 angleščina	 vedno	 bolj	
izpodriva	slovenščino	in	jo	po	mojem	mnenju	ogroža./

	 Z	njim	se	ne	strinjam,	saj	če	pride	tuj	predavatelj	v	Slovenijo,	
je	 razumljivo,	 da	 predava	 v	 angleščini	 –	 končno	 pa	 se	 od	
izobražencev	pričakuje,	da	razumejo	angleščino.	V	tem	pa	ne	
vidim	nobene	nevarnosti	za	obstoj	slovenščine.

13.	
A 		 Zakon	uvrščamo	med	izvršilna	besedila.

B 		 Po smislu, npr.:	vzgoja	in	izobraževanje,	imena	obratov,	lokalov	
in	drugih	poslovnih	prostorov,	javna	obvestila	in	navodila,	me-
diji,	javno	oglaševanje,	javne	prireditve	…

C 		 Po smislu, npr.:	Jančarja	je	zmotilo,	da	je	bilo	javno	predavanje	
v	angleščini	in	da	tudi	študentje	poslušajo	predavanja	v	angle-
ščini.	12.	člen	Zakona	pa	predpisuje,	da	je	v	vzgoji	in	izobraže-
vanju	nujna	raba	slovenščine,	razen	če	ni	drugače	določeno.		

Č 				DA,	NE,	NE,	DA,	NE,	DA

D 		 Po smislu.	

E 		 Po smislu, npr.:	

	 PREDNOSTI:	O	javni	rabi	slovenščine	se	zaradi	zakona	govori	
v	širši	javnosti	in	so	tako	ljudje	bolje	osveščeni.			

	

	 POMANJKLJIVOSTI:	Če	raba	slovenščine,	povezana	z	zako-
nom,	kar	pomeni	tudi	s	prepovedmi	in	kaznimi,	to	ljudem	one-
mogoča,	da	bi	se	sproščeno	izražali.	/	Rabo	jezika	je	po	mojem	
mnenju	težko	uzakoniti,	ampak	je	potrebno	ljudi	ozaveščati,	da	
bodo	slovenščino	z	veseljem	izbirali	v	vseh	govornih	položajih.				

SLOVENŠČINA V ZAMEJSTVU IN IZSELJENSTVU

14.		

15.		 Po smislu, npr.:	

Vloge slovenščine  
v zamejstvu

Primer

Vloga	 slovenščine	 kot	
manjšinskega	 jezika	 pri	
zamejcih	 v	 Avstriji,	 Ita-
liji	in	na	Madžarskem

Za	 pripadnike	 slovenske	 manj-
šine	 je	 slovenščina	 materni	 je-
zik,	 jezik	 okolja	 pa	 nemščina,	
italijanščina,	madžarščina.

16.		 Italija:	Zakon	o	globalni	zaščiti	manjšine

	 Avstrija:	7.	člen	Avstrijske	državne	pogodbe

	 Madžarska:	 Zakon	 o	 ratifikaciji	 Sporazuma	 o	 zagotavljanju	
posebnih	pravic	slovenske	narodne	manjšine	v	Republiki	Ma-
džarski	in	madžarske	narodne	skupnosti	v	Republiki	Sloveniji

17.		 Ime in priimek:	 Država:
	 Boris	Pahor	 	 Italija
	 Alojz	Rebula	 	 Italija
	 Marko	Kravos	 	 Italija	
	 Florjan	Lipuš	 	 Avstrija

18.	
A 		 ...	o	vprašanju	jezika	pri	zamejcih,	ki	je	povezano	z	vprašanjem	

narodne	pripadnosti,	saj	pri	njih	slovenščine	ne	ogroža	samo	
angleščina,	ampak	 tudi	večinski	 jezik,	 zato	 je	zvestoba	 jeziku	
odvisna	od	zavesti	narodne	pripadnosti.	

B 	

Položaj	slovenščine	v	Sloveniji	in	zamejstvu

Razlika Podobnost

Jezika	ne	ogroža	samo	an-
gleščina,	 ampak	 tudi	 ve-
činski	jezik.	

Obstoj	 jezika	 je	 odvisen	 od	
zavesti	o	narodni	pripadnosti.	

C 		 Po smislu.	

zamejski 
Slovenci
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19.		 Argentina,	 ZDA,	 Kanada,	 Francija,	 Nizozemska,	 Nemčija,	
Švica	…

20.		 Po smislu, npr.:

Področje Razlike med vlogo in položajem sloven-
ščine v zamejstvu in izseljenstvu

Šolstvo Pripadniki	slovenske	manjšine	imajo	pravi-
co	do	 šolanja	v	 slovenskem	 jeziku,	npr.	na	
Tržaškem	in	Goriškem	delujejo	osnovne	in	
srednje	 šole	 s	 slovenskim	 učnim	 jezikom,		
v	 Celovcu	 je	 dvojezična	 slovenska	 gimna-
zija	ter	Trgovska	akademija.	Obstajajo	tudi	
dvojezični	vrtci.	V	izseljenstvu	pa	vzgojno-
izobraževalna	dejavnost	ni	organizirana	na	
ta	način,	vendar	imajo	ponekod	dopolnilne	
šole	slovenskega	jezika.

Mediji	 Tako	 v	 zamejstvu	 kot	 v	 izseljenstvu	 imajo	
mediji	pomembno	vlogo	pri	ohranjanju	slo-
venščine.	

Uradovanje V	 zamejstvu	 je	 pripadnikom	 slovenske	
manjšine	 zakonsko	 zagotovljena	 dvojezič-
nost;	 to	 pomeni,	 da	 lahko	 na	 področjih,	
kjer	 je	 delež	 slovenskega	 prebivalstva	 do-
volj	velik,	Slovenci	uradujejo	in	poslujejo	v	
slovenščini.	Dvojezični	so	tudi	javni	napisi.		
V	izseljenstvu	pa	uradovanje	poteka	v	tujem	
jeziku.	

21.		Po smislu, npr.:
	
	 Zamejci:	časopisi	(Porabje,	Primorski	dnevnik,	Novi	Matajur,	

Novice	…),	založbe,	TV-	in	radijske	postaje,	knjižnice,	kulturni	
domovi,	gledališča,	šole,	pevski	zbori	…

	 Izseljenci:	 dopolnilne	 šole,	 izseljenska	 društva,	 časopisi,	 knji-
ževna,	verska	in	društvena	glasila,	verski	obredi	…

22.	
A 	 Ace	Mermolja	je	politik/pesnik/poslanec v Državnem zboru/

novinar/član Slovensko kulturno gospodarske zveze/ župan/član 
pomembnih manjšinskih odborov/kolumnist.

B 	 Sloveniji,	zamejstvu,	Italiji

C 	 asimilacija:	 vključevanje	 v	 določeno	 okolje	 s	 prevzemanjem	
njegovih	znaačilnosti

	 dvojezičnost:	znanje	in	redna	raba	dveh	jezikov										

	 prilagoditev:	sprejeti	in	upoštevati	družbene	ali	skupinske	nor-
me	in	se	ravnati	v	skladu	z	njimi

Č 	 B,	B,	B,	B

D 	 Po smislu.		

23.		Po smislu.


