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I. PREDSTAVITEV UČBENIŠKEGA KOMPLETA SLOVENŠČINA 

Učbeniški komplet Slovenščina 2, Z besedo do besede je sestavljen iz:

•	 učbenika, 
•	 i-učbenika,
•	 zbirke nalog (rešitve nalog najdete na izobraževalnem portalu za učitelje www.učimte.com na 

spletni povezavi http://www.ucimte.com/dodatnagradiva/726_SLO%201%20SS_zbirka%20na-
log_2015_RESITVE.pdf ali na spletni povezavi http://www.mladinska.com/_files/31900/SLO%20
1%20SS_zbirka%20nalog_2015_RESITVE.pdf ),

•	 priročnika za učitelja.

Učbeniški komplet uresničuje cilje in vsebine, ki so po učnem načrtu za slovenščino  predvideni za 
obravnavo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Gradivo je razdeljeno na osem tematskih 
sklopov:

NASLOV SKLOPA V SKLOPU DIJAKI SPOZNAJO:

1. Knjiga obrazov •	 kaj so besede in kako so med seboj povezane,
•	 kaj je značilno za uradni življenjepis in katere vrste uradnih živ-

ljenjepisov poznamo,
•	 s katerimi jezikovnimi priročniki si lahko pomagamo pri razu-

mevanju in tvorjenju besedil.

2. Bogastvo knjig •	 kaj je značilno za strokovno poročilo,
•	 kaj so besedne vrste,
•	 kaj je samostalniška beseda.

3. Festivali – 
praznovanje kulture

•	 kaj je značilno za publicistično poročilo,
•	 kaj je pridevniška beseda.

4. Hodil po zemlji sem 
naši

•	 kaj je glagol in kaj poimenuje,
•	 kaj vse lahko izrazimo z osebno glagolsko obliko,
•	 kaj je značilno za pogajalni pogovor in kako se pripravimo na 

uspešno pogajanje.

5. Kaj se dogaja na 
zasedanjih dijaškega 
parlamenta?

•	 kako pišemo zapisnik,
•	 kaj je značilno za prislov, predlog in veznik,
•	 kaj je značilno za uradno potrdilo, pooblastilo in izjavo.

6. Moja skupnost – moj 
domači kraj

•	 kaj je reportaža, 
•	 kakšno vlogo imajo v besedilih členki in medmeti,
•	 po čem se slogovno nezaznamovane besede ločijo od slogov-

no zaznamovanih,
•	 katere vrste stalnih besednih zvez poznamo in kdaj jih uporab-

ljamo.

7. Prostovoljstvo ne 
pozna meja

•	 kaj je značilno za javno obvestilo,
•	 katere besede so domače in katere prevzete,
•	 v katere skupine uvrščamo prevzete besede glede na njihovo 

prilagojenost slovenščini,
•	 kako zapisujemo besede; kdaj uporabljamo veliko in kdaj malo 

začetnico.

8. Od gibljivih slik do 
zvočnih valov 

•	 kaj je značilno za referat,
•	 kako so sestavljene slovenske besede,
•	 kdaj govorimo o netvorjenkah in kdaj o tvorjenkah.
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Priročnik je namenjen učiteljem, ki jezikovni pouk pri slovenščini v gimnaziji ali srednji strokovni 
šoli izvajajo s pomočjo tega učbeniškega kompleta, zlasti učbenika in zbirke nalog. Učitelj pri po-
uku lahko uporablja tudi i-različico učbenika in z njo dostopa do dodatnih vsebin. V priročniku so 
slednje označene z zeleno barvo. 

Dodatne vsebine se v i-različici dodajajo in posodabljajo, učitelj pa jih lahko po svoji presoji upo-
rablja kot motivacijo, ob obravnavi posamezne snovi ali za preverjanje in utrjevanje znanja. V i-raz-
ličici jih najdete pod naslednjimi ikonami:

videoposnetek: 

zvočni posnetek:  
spletna povezava: 

interaktivna naloga: 

dodatna vsebina v obliki pdf-dokumenta: 

navezave po straneh: 
povečava slike/preglednice: 

V priročniku so predlogi za izvedbo 55 ur jezikovnega pouka v 2. letniku. Učitelj lahko po-
sameznemu sklopu nameni tudi več ali manj ur, odvisno od (pred)znanja dijakov, razumevanja, od-
zivnosti dijakov ipd. 

Po učnem načrtu je predvideno število ur za obravnavo jezika v 2. letniku 70; približno 15 ur je na-
menjenih ponavljanju in utrjevanju obravnavane snovi, pregledovanju domačih nalog in prever-
janju ter ocenjevanju znanja. Priročnik v celoti sledi učbeniku in zbirki nalog, zato je ravno tako raz-
deljen na osem sklopov.  
V vsakem sklopu najdete:

•	 predlagano število ur za obravnavo,
•	 učne cilje obravnavanega sklopa,
•	 predlagane pripomočke za učitelja in dijaka za vsako posamezno uro,
•	 potek posamezne učne ure, razdeljen na uvodno motivacijo, obravnavo snovi, ponavljanje in 

utrjevanje znanja ter predlog za domačo nalogo,
•	 PP-predstavitve za tabelske slike ob obravnavani snovi.

Če boste uporabljali i-učbenik, lahko dostopate do PP-predstavitev neposredno prek ikone  .
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II. OBRAVNAVA POSAMEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV

1. SKLOP: 

KNJIGA OBRAZOV

Predlagano št. ur za obravnavo: 6
UČNI CILJI 1. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo, kaj so besede in kako so med seboj povezane,
•	 predstavljajo pomene večpomenskih besed in smiselno uporabljajo večpomenske besede, 
•	 ločujejo blizuzvočnice, predstavljajo njihov pomen in jih smiselno uporabljajo, 
•	 iščejo sopomenke, protipomenke, nadpomenke in podpomenke, besede iz iste besedne družine 

in iz istega tematskega polja,
•	 spoznajo značilnosti uradnega življenjepisa,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih 
besedil/govornih nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 
ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 znajo uporabljati temeljne jezikovne priročnike.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
BESEDE

Učbenik, str. 8–13

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do spleta (za delo v skupinah),
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija

•	 Z dijaki se pogovarjamo o Facebooku in drugih družabnih omrežjih. 
•	 Dijaki na Facebooku pogledajo profile nekaterih svojih prijateljev, nato pa v zbirki nalog na str. 5 

samostojno rešijo nalogo 1 in 2. Pogovorimo se o njihovih ugotovitvah. 
•	 Pogovarjamo se o prijateljih in sledilcih na družbenih omrežjih.
•	 Dijake usmerimo v razmišljanje, zakaj imajo znanstveniki manj sledilcev kot filmski igralci, 

pevci …, čeprav s svojim delom pomembno vplivajo na naše življenje.
•	 Razmišljamo, kako bi lahko prispevali k popularizaciji znanosti.
•	 Pogovor z dijaki usmerjamo s pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 8.

Obravnava snovi

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 9. S pomočjo vprašanj na str. 10 se pogovorimo o besedilu. 
Dijake usmerimo v razmišljanje o besedah. S pomočjo vprašanj na str. 10 in 11 dijaki ugotovijo:

•	 kakšen je pomen besed,
•	 kaj je beseda,
•	 da ima beseda natančno določeno vsebino ali pomen,
•	 da ima beseda nespremenljivo tvarno stran,
•	 katere besede so polno- in katere nepolnopomenske,
•	 da imajo nekatere besede več pomenov,
•	 da so besede pregibne in nepregibne.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Povzamemo navedeno s prikazom v i-učbeniku na str. 12 pod ikono : 

BESEDA

Je najmanjša samostojna pomenska enota 
jezika, s katero poimenujemo bitja, stvari, 
lastnosti, dogajanje, okoliščine, pomenska 

razmerja ali svoj odnos do česa.

Beseda ima natančno 
določeno vsebino ali pomen.

Vsem govorcem določenega 
jezika v misli prikliče 

predstavo določene prvine 
stvarnosti ali določenega 

razmerja.

Ima nespremenljivo tvarno 
(glasovno ali slušno oz. 

črkovno ali pisno) podobo. 

Zapisujemo jo z enakim 
zaporedjem črk ter 

izgovarjamo z enakim nizom 
glasov in naglasom na 

določenem mestu.

Poimenujejo prvino 
stvarnosti, zato si ob njih 
takoj predstavljamo, kaj 

poimenujejo.

Izražajo razmerje med 
prvinami stvarnosti ali 

odnos do njih. Da bi 
razumeli njihov konkretni 

pomen, moramo zato 
vedno poznati tudi 

sobesedilo.

BESEDE

POLNOPOMENSKE

NEPOLNOPOMENSKE

NEPOLNOPOMENSKE BESEDEPOLNOPOMENSKE BESEDE

•	 Predlogi (v, na, za)
•	 Vezniki (in, da)
•	 Členki (že)

•	 Posebna skupina besed so 
medmeti (aha).

•	 Samostalniške besede, ki 
poimenujejo bitja (Vita), stvari 
(zdravilo), pojme (znanost).

•	 Pridevniške besede, ki poimenujejo 
lastnost (nov), vrsto (farmacevtski) 
ali svojino (njenega).

•	 Glagoli, ki poimenujejo stanje ali 
dogajanje (raziskovati, prepričati).

•	 Prislovi, ki poimenujejo kako 
okoliščino, npr. čas (zdaj), način 
(zelo), kraj.

•	 Imajo en pomen.
•	 Po navadi so to 

strokovne besede ali 
termini, npr. biokemija.

•	 Imajo več pomenov, 
npr. beseda pomen ima 
4 razlage (glej SSKJ).

BESEDE

ENOPOMENKE

VEČPOMENKE

•	 samostalniške besede
•	 pridevniške besede
•	 glagoli

•	 prislovi
•	 vezniki
•	 predlogi
•	 členki
•	 medmeti

BESEDE

PREGIBNE: oblika 
se jim spreminja

NEPREGIBNE: 
oblika se jim ne 

spreminja

Domača naloga

Zbirka nalog, str. 6, naloga 3, str. 7, naloga 4.
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KAKO SO BESEDE MED SEBOJ POVEZANE?

Učbenik, str. 13–17

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kar smo o besedah spoznali v prejšnji uri:

•	 Zakaj se težko sporazumevamo brez besed?
•	 Kaj veste o pomenu in kaj o tvarni strani besed?
•	 Imajo vse besede poln pomen?
•	 Ima beseda vedno le en pomen?
•	 Se oblika besed v stavku spreminja?

Obravnava snovi 

Ponovimo, o čem je govorilo besedilo, ki smo ga prebrali prejšnjo uro (o znanstvenici, ki je ena iz-
med petnajstih prejemnic mednarodne štipendije »Ženske v znanosti« z vsega sveta, prejela pa jo 
je za projekt na področju odkrivanja novih antibiotikov). 

Izpostavimo besedo antibiotiki. S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 13 in 14 dijaki ugotovijo:

•	 kaj je tematsko polje,
•	 v kakšnem pomenskem razmerju so lahko besede,
•	 kaj so sopomenke, protipomenke, nadpomenke in podpomenke.

Izpostavimo še besedo svet. S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 15 in 16 dijaki spoznajo:

•	 kaj so enakozvočnice,
•	 kaj so enakopisnice in enakoglasnice,
•	 kaj so blizuzvočnice.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 14 in 16 pod ikono :

POMENSKA POVEZANOST MED BESEDAMI

SOPOMENKE 
(sinonimi)

Besede, ki imajo enak 
ali zelo podoben 

pomen, npr. smrt – 
propad – uničenje.

PODPOMENKE 
(hiponimi)

Besede z ožjim, 
posebnim 

pomenom, npr. 
antibiotik, probiotik.

NADPOMENKE 
(hipernimi)

Besede s splošnejšim 
pomenom, tj. 

poimenuje neko 
večjo skupino stvari, 
splošnejše dejanje, 

npr. zdravilo.

PROTIPOMENKE 
(antonimi)

Besede z nasprotnim 
pomenom, npr. zdrav – 

škodljiv, antibiotik – 
probiotik, zdrav – 

nezdrav.

Nadpomenke najpogosteje uporabljamo v razlagah posameznih besed in v definicijah pojmov.

TEMATSKO POLJE so besede, značilne za določeno temo. BESEDE GLEDE NA POMEN

Besede, ki se enako pišejo, vendar različno izgovarjajo, npr. svet 
(‘Zemlja’) in svet (‘nasvet’).

Besede, ki se enako izgovarjajo, a različno pišejo, npr. vdreti in udreti; 
rob in rop.

Besede, ki se enako pišejo in imajo različen pomen, npr. direktor 
(najpomembnejša oseba v podjetju ali samorodna trta).

Besede, ki imajo različen pomen in podoben zapis, npr. številen – 
številčen, materin – materni, kemijski – kemični, etičen – etničen.

ENAKOPISNICE

ENAKOGLASNICE

ENAKOZVOČNICE

BLIZUZVOČNICE
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Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog preberemo besedilo na str. 7 in 8. Pogovorimo se o besedilu s pomočjo vprašanj A, 
B in C na str. 9. Dijake razdelimo v dvojice; rešijo še naloge od 6 do 8 na str. 9 ter naloge od 9 do 13. 
na str. 10 in 11. Če vseh nalog ne rešijo pri uri, jih doma rešijo za domačo nalogo.

Domača naloga 

Dijaki napišejo kratko besedilo, v katerem uporabijo podčrtane besede iz besedila v učbeniku na 
str. 17.

URADNI ŽIVLJENJEPIS

Učbenik, str. 17–24

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Z dijaki se pogovorimo o tem, ali je njihova predstavitev na Facebooku zasebna ali javna ter ali 
bi bilo primerno, če bi se, ko bi prosili za štipendijo, podeljevalcem le-te predstavili kar s svojo 
stranjo na Facebooku. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 17.

•	 S pogovorom dijake usmerjamo na to, da bodo morda nekoč zaprosili za kadrovsko štipendijo, 
in preberemo razpis za štipendijo v učbeniku na str. 18.

•	 O prebranem razpisu se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 18.

Obravnava snovi 

Razred razdelimo na dve polovici. Dijaki delajo v dvojicah. V prvi polovici razreda si zamislijo, da bi 
kot študentje zaprosili za štipendijo. Razmislijo, katere podatke bi vključili v svoj življenjepis in kaj 
bi posebej poudarili. Izbirajo lahko med podatki, navedenimi v učbeniku na str. 18 in 19. S pomoč-
jo miselnega vzorca na str. 19 izberejo tudi ustrezno obliko življenjepisa in svojo izbiro utemeljijo. 
Skušajo napisati ustrezen življenjepis.

Dvojice dijakov v drugi polovici razreda si zamislijo, da so člani komisije, ki mora na podlagi prijav 
in življenjepisov izbrati študente, ki jim bodo podelili štipendije. Razmislijo, po katerih merilih bi 
presojali življenjepise kandidatov, nato pa preberejo življenjepisa na str. 20 in 21 in se odločijo, ka-
teremu od piscev bi podelili štipendijo. Pri odločitvi si pomagajo tudi z vprašanji na str. 22.

S pomočjo obeh nalog dijaki spoznajo:

•	 kaj je uradni življenjepis,
•	 katere podatke vključimo vanj,
•	 kakšen je jezik ura dnega življenjepisa.
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 22 pod ikono :

URADNI ŽIVLJENJEPIS

VSEBINA 
Izberemo podatke, 
ki so neposredno 
povezani
s predmetom razpisa 
ali prošnje.

JEZIK 
je objektiven.

ZNAČILNOSTI
•	 Pišemo v 1. osebi, saj pišemo o sebi.
•	 O preteklih dogodkih pripovedujemo  

v pretekliku; sedanjik uporabljamo, le kadar 
govorimo o še trajajočih dejavnostih ali 
splošno veljavnih značilnostih.

•	 Izbiramo nezaznamovane besede – ob 
predstavitvi svojih dosežkov z določenega 
področja so pogosti tudi strokovni izrazi.

•	 Izogibamo se nenavadnim stavčnim 
vzorcem, npr. retoričnim vprašanjem ipd.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog preberemo besedilo na str. 12 in 13 in rešimo 1. nalogo. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj smo izvedeli o uradnem življenjepisu prejšnjo uro:

•	 Kdaj pišemo uradni življenjepis?
•	 Katere podatke v njem navajamo?
•	 Je besedilo objektivno ali subjektivno?
•	 Kakšen je jezik uradnega življenjepisa?

Obravnava snovi 

Dijaki v učbeniku še enkrat preberejo življenjepisa na str. 20 in 21. Vprašamo jih, kakšna je bistvena 
razlika med obema življenjepisoma. Ugotovimo, da je prvi življenjepis napisan v strnjeni, besedilni 
obliki, drugi pa v obliki obrazca.

S pomočjo učbenika na str. 22 in 23 navedemo značilnosti enega in drugega življenjepisa. 
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 23 pod ikono :

URADNI ŽIVLJENJEPIS

V uvodnem odstavku:
•	 navedemo	datum	in	kraj	
rojstva;	pogosto	povemo	
tudi,	da	smo	učenec/dijak	
določenega	razreda/letnika	
ipd.;

•	 kadar	je	treba,	predstavimo	
svoj	socialni	položaj	(npr.	poklic	
staršev,	število	otrok	v	družini);	
to	je	posebej	pomembno	
pri	prošnjah	za	štipendije	ali	
sprejem	v	dijaški	oz.	študentski	
dom.

V časovno urejenem zaporedju 
pripovedujemo o:
•	 svojem	dosedanjem	šolanju	
(navedemo	podatke	o	vrsti	šole	
in	končnem	uspehu);

•	 udejstvovanju	na	določenem	
področju	(npr.	športnem	ali	
kulturnem),	ki	je	neposredno	
povezano	z	našo	prošnjo	ali	
prijavo;

•	 svojih	dosedanjih	delovnih	
izkušnjah	in	dosežkih.

Oblika:
•	 ni	»klasične«	glave,	temveč	

levo zgoraj	navedemo	le	ime 
in priimek ter bivališče;

•	 nato	zapišemo	ime besedilne 
vrste ŽIVLJENJEPIS;

•	 v	jedrnem	delu	v	urejenem	
zapovrstju	pripovedujemo	
o	svojem	življenju;

•	 besedilo	se	konča	s krajem 
in datumom pisanja	(spodaj	
levo)	ter	lastnoročnim 
podpisom,	s	katerim	
zagotavljamo	verodostojnost	
življenjepisa	in	jamčimo	za	
resničnost	podatkov.

URADNI ŽIVLJENJEPIS V OBLIKI OBRAZCA – EUROPASS

Sestavine obrazca:
•	 osebni	podatki;
•	 želeno	področje	dela/delovno	mesto,	na	katero	se	prijavljamo,	

delovne	izkušnje;
•	 preteklo	izobraževanje	in	usposabljanje;
•	 druga	znanja	in	kompetence	(dodatne	veščine	in	kompetence,	

pridobljene	zunaj	formalnega	sistema	izobraževanja	in	
usposabljanja,	kot	so	organizacijske	kompetence,	računalniške	
kompetence,	vozniško	dovoljenje	…);	tu	je	še	posebno	
pomembno	področje	znanja	tujih	jezikov;

•	 dodatni	podatki,	kot	so	projekti,	seminarji,	prejeta	priznanja,	
članstva,	reference;

•	 priloge	(če	so	potrebne).

V	njem		
v	predvidene	
rubrike	le	
vpisujemo	

podatke	v	obliki	
besednih	zvez	

(in	ne	stavkov	oz.	
povedi).

Preverjanje in utrjevanje znanja

Razred razdelimo v dve skupini. Dijaki se spet postavijo v vlogo študenta, ki se prijavlja na razpis za 
štipendijo podjetja Krka. V prvi skupini vsak dijak napiše svoj življenjepis v besedilni obliki, v drugi 
skupini pa dijaki v zbirki nalog na str. 15 izpolnijo t. i. evropski življenjepis. Pregledamo nekaj življe-
njepisov, nato se skupini zamenjata.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 16, nalogi 3 in 4.

JEZIKOVNI PRIROČNIKI

Učbenik, str. 24–29

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik z dostopom do svetovnega spleta,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do spleta.

Uvodna motivacija 

•	 Dijaki si zamislijo, da je bila njihova prošnja za štipendijo uvrščena v ožji izbor in da so povablje-
ni v podjetje na pogovor. S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 24 razmislimo, kako bi se na po-
govor pripravili.

•	 Usmerimo jih v razmislek, da si pri pripravi lahko pomagamo tudi z jezikovnimi priročniki.

Obravnava snovi 

Dijake razdelimo v skupine (kolikor imamo telefonov z dostopom do svetovnega spleta). Dijaki na 
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spletu poiščejo jezikovne priročnike.

Povemo, da so številni jezikovni priročniki zbrani na spletišču Fran (neposredna povezava je v i-uč-
beniku na str. 241). Pogledamo si njegovo naslovno stran. 

Povemo, da so prikazane naslovnice splošnih slovarjev, in s pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 25 
razmislimo, kako se razlikujejo od drugih slovarjev.

Dijake razdelimo v osem skupin. Vsaka skupina bo pogledala en slovar, dostopen prek spletišča 
Fran, in sicer:

1. skupina: Slovar slovenskega knjižnega jezika2,
2. skupina: eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika,
3. skupina: Slovenski pravopis,
4. skupina: ePravopis – Slovenski pravopis,
5. skupina: Sprotni slovar slovenskega jezika,
6. skupina: Slovar slovenskih frazemov,
7. skupina: Slovar slovenskega knjižnega jezika,
8. skupina: Slovar novejšega besedja.

Izberemo si besedo zdravilo. Dijaki vsake skupine najprej povedo, kaj predvidevajo, da bodo iz po-
sameznega slovarja izvedeli o tej besedi, nato pa svoje predvidevanje primerjajo z izpisom zadet-
kov, ki se pokažejo pri besedi zdravilo.

S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 26 in 27 raziskujemo, kaj vse izvemo v posameznem slovar-
ju, in primerjamo različne jezikovne priročnike. 

Ugotovimo, da so temeljni jezikovni priročniki Slovenska slovnica, Slovenski pravopis in Slovar slo-
venskega knjižnega jezika. S pomočjo učbenika na str. 27 povemo značilnosti posameznega priroč-
nika. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 27 pod ikono :

JEZIKOVNI PRIROČNIKI

VSEBINSKI (slovnice) ABECEDNI 
(SSKJ, pravopisni 
slovar, slovarji ... )

Slovenska slovnica 
(SS)

Je temeljno jezikoslovno delo, 
v katerem je opisan slovenski 

jezik po posameznih področjih 
(glasovi SKJ, besede SKJ, oblike 

besed, stavki in povedi, besedila, 
sporazumevanje, SKJ v prostoru in 
času ipd.). V njej so predstavljena 

pravila, po katerih se ravnamo 
pri rabi besed, stavkov, povedi in 
besedil v slovenskem knjižnem 

jeziku.

TEMELJNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI SJ

Slovenski pravopis 
(SP)

Slovar slovenskega 
knjižnega jezika (SSKJ)

Je sestavljen iz dveh delov – iz 
pravopisnih pravil in pravopisnega 

slovarja. V prvem delu so zbrana 
pravila o zapisovanju besed, rabi 

velikih in malih črk, rabi ločil, 
deljenju besed, pisanju skupaj 

in narazen, zapisu prevzetih 
besed ipd. V drugem delu so 

po abecednem redu navedene 
besede v osnovni slovarski obliki 
in s posebnostmi pri pregibanju 

oz. rabi.

Je splošni enojezični slovar,  
v katerem je predstavljena 

večina besed slovenskega jezika: 
besede, ki jih uporabljamo v 
vsakdanjih pogovorih, bolj 

splošno rabljeni strokovni izrazi 
in frazemi, pa tudi že zastarele in 
celo neknjižne besede. Ob vsaki 
besedi je razložen njen pomen 
ali več pomenov, izvemo pa še: 

kako se beseda zapiše in izgovori, 
v katero besedno vrsto spada in 
kako se pregiba, ali je slogovno 

zaznamovana, se uporablja  
v stalnih besednih zvezah …

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v nove skupine. Izberejo si tri poljubne besede in v SSKJ-u ter Slovenskem pravo-
pisu opazujejo, kaj izvedo o posamezni besedi. Izberemo nekaj dijakov, ki nam predstavijo svoje 
ugotovitve.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,

1 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do spletišča Fran prek spletne povezave https://fran.si/.
2 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za 
učitelje www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com.
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•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 vsaj 8 izvodov SSKJ-ja (lahko pa dijaki dostopajo do slovarja s svojimi telefoni),
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Dijakom povemo, da bomo v tej uri natančneje spoznali SSKJ. Razmišljamo o tem, zakaj je ta slo-
var eden izmed temeljnih priročnikov slovenskega knjižnega jezika in zakaj je potreben. Poma-
gamo si z učbenikom na str. 28.

•	 Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina prejme svoj izvod SSKJ-ja (lahko pa dijaki do slovarja 
dostopajo s svojimi telefoni). Vsaka skupina si izbere poljubno besedo in skuša ugotoviti, kako je 
zgrajen slovarski sestavek v SSKJ-u.

Obravnava snovi 

S pomočjo učbenika na str. 28 predstavimo zgradbo slovarskega sestavka v SSKJ-u.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 28 pod ikono :

1. Glava (zdravílo -a s) je začetni del 
slovarskega sestavka, ki vsebuje geslo in 
podatke o besedni vrsti.
•  Geslo ali iztočnica je beseda, ki je 

v slovarju predstavljena in opisana. 
Zapisana je v osnovni obliki: 
samostalniki v imenovalniku ednine, 
pridevniki v imenovalniku ednine  
v obliki za moški spol, glagoli  
v nedoločniku.

•  Geslo je opremljeno tudi z naglasnim 
znamenjem, ki nam pove, kateri 
samoglasnik je naglašen ter ali je dolg/
kratek in ozek/širok. Ker je mogoče 
nekatere besede naglasiti na dva načina, 
je včasih geslo zapisano z dvojnicama, 
npr. písati, pisáti.

•  Geslu sledijo podatki o besedni 
vrsti: pri samostalnikih je navedena 
končnica za rodilnik ednine (projekcija 
-e) in oznaka za spol; pri množinskih 
samostalnikih je navedena končnica 
za rodilnik množine; pri pridevnikih sta 
navedeni končnici za ženski in srednji 
spol, pri glagolih pa oznaka za vid 
(nedov. ali dov.).

ZGRADBA SLOVARSKEGA SESTAVKA (SSKJ)

2. Zaglavje (í) je del slovarskega 
sestavka, ki je v oklepaju zapisan 
takoj za glavo. V njem so podatki 
o naglasnih in oblikovnih 
posebnostih gesla, o izgovoru 
in tonemskem naglasu. Iz 
glave in zaglavja torej izvemo, 
o kateri besedi govorimo ter 
kako jo zapišemo, izgovorimo in 
pregibamo.

3. Pomenski del slovarskega sestavka nam pove, kaj 
beseda pomeni ter kako in kdaj jo uporabljamo.
•  Vsebuje razlago enega pomena (pri enopomenkah) 

ali več pomenov (pri večpomenkah). Različni pomeni 
besede so razvrščeni od najbolj navadnega k manj 
navadnim, v slovarju pa so označeni z arabskimi 
številkami. Če lahko v okviru pomena ločimo 
še različne podpomene, so ti označeni z dvema 
poševnicama (//). Vsakemu pomenu ali podpomenu 
sledijo konkretni primeri rabe geselske besede. Te 
zglede imenujemo ponazarjalno gradivo.

•  SSKJ ne samo navaja primere rabe, ampak nam 
pove tudi, v katerih okoliščinah je besedo ustrezno 
uporabljati. Besede, ki niso dodatno označene, se 
uporabljajo v vseh okoliščinah in besedilih, saj so 
slogovno nezaznamovane. Nekatere druge besede ali 
le katerega od pomenov (npr. genij kot bitje, ki spremlja 
in varuje človeka od rojstva do smrti: dobri genij) pa je 
primerno uporabljati le v določenih okoliščinah oz. 
besedilih. Táko posebno rabo v slovarju pojasnjujejo 
slogovni ali stilni kvalifikatorji, npr. ekspr. 
(ekspresivno), iron. (ironično); pog. (pogovorno), žarg. 
(žargonsko), nar. (narečno); zastar. (zastarelo); psih. 
(psihologija), geom. (geometrija). Na posebno rabo 
besede v stalnih besednih zvezah opozarjata še dva 
dela, ki sta lahko dodana slovarskemu sestavku. 

FRAZEOLOŠKO IN 
TERMINOLOŠKO GNEZDO

FRAZEOLOŠKO GNEZDO 
prepoznamo po oznaki •.

TERMINOLOŠKO GNEZDO 
prepoznamo po oznaki ◊.

Frazemi so zveze dveh ali več 
besed in imajo kot pomensko 
nerazdružljive celote samostojen 
pomen, zato so v slovarju 
obravnavani kot osamosvojene 
pomenske enote.

Navedene so stalne besedne 
zveze, ki so termini oz. strokovna 
poimenovanja: v kateri vedi se 
uporabljajo oz. imajo določen 
pomen, je označeno  
s kvalifikatorjem.

 
Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki v SSKJ-u poiščejo slovarski sestavek prijatelj in rešijo nalogo v učbeniku na str. 29.

Domača naloga 

•	 Naloge v zbirki nalog od str. 17 do 20.
•	 Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 29.
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2. SKLOP: 

BOGASTVO KNJIG

Predlagano št. ur za obravnavo: 9
UČNI CILJI 2. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti strokovnega poročila,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih 
besedil/govornih nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 
ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 sistematično usvajajo temeljne oblikovne značilnosti samostalniških besed.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
STROKOVNO POROČILO

Učbenik, str. 32–37

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Dijaki v učbeniku na str. 32 preberejo misli o knjigah. S pomočjo vprašanj na str. 32 in 33 se po-
govorimo o njih.

Obravnava snovi 

Pogovarjamo se o tem, kako dijake spodbuditi k branju. S pomočjo učbenika na str. 33 predstavi-
mo projekt Rastem s knjigo. Dijaki si na isti strani ogledajo vsebino projekta, nato pa na str. 34 pre-
berejo še besedilo o dejavnostih projekta in na str. 35 priporočila avtorjev projekta. Po vsakem pre-
branem besedilu se z dijaki o njem pogovorimo s pomočjo vprašanj pod besedilom.

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj je strokovno poročilo,
•	 kakšna je njegova zgradba in kaj napišemo v posameznem delu besedila,
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•	 kako besedilo ustrezno členimo,
•	 kakšen jezik uporabljamo pri tvorjenju tovrstnih besedil,
•	 kaj je termin,
•	 katere vrste strokovnih poročil poznamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 36 in 37.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 36 pod ikono :

STROKOVNO POROČILO

Je besedilo, v katerem poročamo o že opravljenem 
strokovnem delu in ki je namenjeno strokovni javnosti. 

•  Naslov poimenuje besedilno 
vrsto in navede temo 
poročila (npr. Poročilo o ...).

•  V uvodu se sklicujemo na 
različne smernice, pravilnike, 
zakone in druge predpise, ki 
urejajo določeno dejavnost.

•   V osrednjem/jedrnem delu 
strokovnjak poroča  
o preteklem dogodku, tako 
da prikaže potek in faze 
opravljenega dela.

•  Na koncu avtor navede 
ugotovitve, sklepe ali 
priporočila za nadaljnje delo.

•  Podpis avtorja je lahko 
pod naslovom ali na koncu 
strokovnega poročila.

•  raziskovalno poročilo 
(npr. o projektu Rastem 
s knjigo) 

•  tehnično poročilo (npr. 
o predelavi vozila) 

•  poročilo o delovni praksi 
•  letno poročilo podjetja, 

ustanove, društva ipd.
Strokovno poročilo je lahko 
napisano tudi v obliki obrazca 
(npr. Evropsko poročilo 
o nesreči).

•  Sporočevalec si prizadeva 
dogodek in ugotovitve 
predstaviti popolnoma 
objektivno, enopomensko 
in čim bolj natančno

•  Za besedilo so značilni:
-  strokovni izrazi 

(termini);
-  trpni oz. brezosebni 

glagolski stavki in 
samostalniško izražanje 
(kopičenje samostalnikov 
v dolgih in zapletenih 
besednih zvezah).

Krajše strokovno poročilo je 
logično členjeno na odstavke, 
v daljšem poročilu pa so zaradi 
večje preglednosti deli ali 
poglavja tudi oštevilčeni.

JEZIKZGRADBA VRSTEČLENITEV

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog rešimo naloge od 1 do 10 na str. 21–26.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 26–29, nalogi 11 in 12.

BESEDNE VRSTE

Učbenik, str. 37–40

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 37 se pogovarjamo o projektu Rastem s knjigo, ki smo ga 
spoznali že v prejšnji uri.

•	 Dijaki skušajo ugotoviti, v katero besedno vrsto spadajo skupine besed, navedene na str. 37.

Obravnava snovi 

Pogovarjamo se o tem, kaj je značilno za posamezno skupino besed, ki so jih dijaki prebrali na str. 37. 
Pomagamo si z vprašanji na str. 38. Dijaki spoznajo:

•	 da ima vsaka beseda svoj pomen, ki se ne spremeni, tudi če se spremeni oblika besede,
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•	 da vsako besedo lahko uvrstimo v eno izmed osmih besednih vrst,
•	 katere besedne vrste poznamo,
•	 katere izmed besednih vrst so polno- in katere nepolnopomenske,
•	 katere izmed besednih vrst so pregibne in katere ne,
•	 katero tipično stavčnočlensko vlogo imajo posamezne besedne vrste.

Pomagamo si z učbenikom na str. 38 in 39.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 38 in 39 pod ikono :

BESEDNE 
VRSTE

SAMOSTALNIŠKA BESEDA agencija, knjiga, republika, srednješolci, 
oni, jim, jo, mladi

javna, posebna, šolske, katere, 5

so ocenili, pomeni, berejo, prevladujejo

dobro, manj, zelo

pa, da, torej, temveč, in

med, v, k, za

predvsem, še, le, seveda

pljusk, hopla

PRIDEVNIŠKA BESEDA

VEZNIK

GLAGOL

PREDLOG

PRISLOV

ČLENEK

MEDMET

BESEDNE VRSTE

•	 samostalniška beseda 
•	 pridevniška beseda
•	 glagol 
•	 prislov 

•	 veznik 
•	 predlog 
•	 členek 

Posebna besedna vrsta je 
medmet. Z njim izražamo 
razpoloženje in občutke, 
posnemamo naravne zvoke 
ali zapovedujemo. Z njim 
torej lahko povemo toliko 
kot s celo povedjo.

Polnopomenske: z njimi 
poimenujemo prvine 

stvarnosti.

Nepolnopomenske: z njimi 
poimenujemo razmerja med 

prvinami stvarnosti. 

PREGIBNE
•	 samostalniške besede
•	 pridevniške besede
•	 glagoli 

NEPREGIBNE 
•	 prislov
•	 veznik
•	 predlog
•	 členek
•	 medmet

BESEDNE VRSTE

OSNOVA: 
temeljni pomenski del 

besede
(srednješolsk-; branj-).

KONČNICA: 
zaznamuje sklon, 

osebo, spol ali število 
(-o, -e).

PREGIBNE BESEDE

STAVČNI ČLENI

OSEBEK
Kdo ali kaj?

PRISLOVNO 
DOLOČILO

Kje, kdaj, kako, 
zakaj … se je nekaj 

zgodilo?

POVEDEK
Kaj se je dogajalo/ 

zgodilo? 

PREDMET
Koga ali česa? … STAVČNOČLENSKA 

VLOGA BESEDNIH 
VRST

SAMOSTALNIŠKA BESEDA osebek, predmet

PRIDEVNIŠKA BESEDA prilastek

GLAGOLI povedek

PRISLOV prislovno določilo

Preverjanje in utrjevanje znanja

S pomočjo vprašanj na str. 39 preverimo, ali dijaki razumejo razliko med besednimi vrstami in stav-
čnimi členi. Pomagamo si z učbenikom na str. 40.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 29–31, naloge od 1 do 3. 
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SAMOSTALNIŠKA BESEDA

Učbenik, str. 40–62

Predlagano št. ur za obravnavo: 7

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Z dijaki ponovno preberejo besedilo na str. 40. S pomočjo vprašanj pod besedilom jih usmerimo 
v opazovanje samostalniških besed.

Obravnava snovi 

S pomočjo besedila dijaki spoznajo:

•	 katere besede so samostalniške,
•	 da se lahko izognemo ponavljanju določenega samostalnika z uporabo zaimkov, ki so tudi sam. 

besede (v našem primeru besedi kdo in jih),
•	 da so nekatere besede, ki jih uporabljamo za poimenovanje bitij, stvari, pojmov, prvotno bile pri-

devniki, v tem primeru pa so samostalniške besede, in sicer posamostaljeni pridevniške besede 
(v našem besedilu beseda mladi) .

Ob razlagi ugotovimo, katere podvrste samostalniških besed poznamo in kaj je zanje značilno. Po-
magamo si z učbenikom na str. 41. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 41 pod ikono :

SAMOSTALNIŠKE BESEDE

Poimenujejo bitja, stvari in pojme.

POSAMOSTALJENE 
PRIDEVNIŠKE BESEDE 
posredno poimenovanje 

stvarnosti

SAMOSTALNIKI 
neposredno poimenovanje 

stvarnosti

branje, odnos, pogostnost, vpliv, 
izbor, razlogi

mladikdo, oni

SAMOSTALNIŠKI ZAIMKI 
neposredno poimenovanje 

stvarnosti

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Besedilu v učbeniku na koncu str. 41 dodajo manjkajoče samostalniške 
besede. S pomočjo vprašanj na str. 42 se pogovorimo o besedah, ki so jih dodali.

Preberemo še besedilo v zbirki nalog na str. 32. Dijaki v dvojicah rešijo nalogi 4 in 5.
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2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo o samostalniški besedi izvedeli prejšnjo uro in katere podvrste samostalniške 
besede poznamo.

•	 Napovemo, da bomo v tej uri natančneje opazovali samostalnik. Dijaki iz osnovne šole ponovijo, 
da samostalniki neposredno poimenujejo bitja, stvari in pojme.

Obravnava snovi 

Dijaki med samostalniki, ponujenimi v učbeniku na str. 42, poiščejo tiste s konkretnim in tiste z ab-
straktnim pomenom in nato še tiste, ki sodijo med lastna, in tiste, ki sodijo med občna imena.

Preberemo besedilo na str. 43 in se s pomočjo vprašanj pogovorimo o njem. S pomočjo besedila 
dijaki spoznajo:

•	 razliko med lastnimi in občnimi imeni,
•	 kaj je osnova in kaj končnica,
•	 v katerem spolu, sklonu in številu je lahko samostalnik,
•	 ob številu spoznamo tudi množinske in edninske samostalnike.

Pomagamo si z učbenikom na str. 44 in 45. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 44 in 45 pod ikono :

SAMOSTALNIKI

•	 Poimenovanje	določenega,	
posameznega	bitja	ali	reči,	
npr.	Goran, Vojnović, Ljubljana, 
JAK.	

•	 Zapis	z	veliko	začetnico.

•	 Poimenovanje	bitij,	reči	ali	
pojmov	na	splošno,	npr.	
pisatelj.

•	 Zapis	z	malo	začetnico.

LASTNA IMENA OBČNA IMENA

SAMOSTALNIŠKE KATEGORIJE

•	naravni:	moški,	
ženski

•	 slovnični:	moški,	
ženski,	srednji

•	 7	sklanjatev:		
3	moške,	3	ženske,	
1	srednja

•	 6	sklonov•	 troštevilski 
samostalniki:	
ednina,	množina,	
dvojina

•	 enoštevilski 
samostalniki:	
ednina	ali	
množina

SKLONSPOL SKLANJATEVŠTEVILO

SPOL

moški

ženski

srednji

moški

ženski

ednina         množina
tisti	 	 tisti

ednina         množina
tista	 	 tiste

ednina         množina
tisto	 	 tista

tisti avtor (je)
tisti možgani (so)

tista knjižnica (je)
tiste finance (so)

tisti avtor (je)
tisti možgani (so)

SLOVNIČNI NARAVNI

ŠTEVILO

množina

dvojina

edninski 
(neštevni)

množinski 
(števni)

Pri parnih delih telesa 
uporabljamo množino; 

dvojino uporabljamo, če 
poudarimo število, npr. 

dva, oba ...

ednina

TROŠTEVILSKI POSEBNOSTENOŠTEVILSKI

•	 snov  
(čaj, kri, moka)

•	 pojmi 
(zdravje, mir)

•	 skupina 
(divjad, srnjad)

hlače, vrata ...

SKLONI

IMENOVALNIK (nominativ) Kdo ali kaj?

RODILNIK (genitiv) Koga ali česa?

DAJALNIK (dativ) Komu ali čemu?

TOŽILNIK (akuzativ)

MESTNIK (lokativ)

ORODNIK (instrumental)

Koga ali kaj?

Pri kom ali pri čem?

S kom ali s čim?
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S pomočjo vprašanj na str. 45 in 46 dijake usmerimo, da poznamo več različnih sklanjatev. Razloži-
mo jih s pomočjo preglednice v učbeniku na str. 46. Če uporabljate i-učbenik, jo lahko povečate 
s klikom na ikono .

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki v zbirki nalog na str. 34 rešijo nalogi 6 in 7.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, katere sklanjatve pozna slovenščina.
•	 Napovemo, da bomo v tej uri natančneje opazovali posamezne sklanjatve. Pri tem preverimo, 

kaj o sklanjatvah so se dijaki naučili že v osnovni šoli.

Obravnava snovi 

Predstavimo tri moške sklanjatve. Pomagamo si z učbenikom na str. 47. 

Dijaki si v učbeniku na str. 47 pogledajo preglednico, v kateri so zapisani tipični samostalniki za 1., 
2. in 3. moško sklanjatev. Če uporabljate i-učbenik, jo lahko povečate s klikom na ikono .

Dijake vprašamo, ali poznajo kakšne samostalnike moškega spola, ki se sklanjajo drugače kot ti, ki 
so navedeni kot tipični. 

Izpostavimo samostalnike, navedene v besedilu na str. 48, in s pomočjo preglednice na str. 48 in 49 
pogledamo posebnosti 1. moške sklanjatve. 

Preberemo še besedilo na str. 50 in se s pomočjo vprašanj pod besedilom pogovorimo o samostal-
nikih ženskega spola. S pomočjo besedila ugotovimo, da poznamo tudi tri ženske sklanjatve.

Dijaki si v učbeniku na str. 51 pogledajo preglednico, v kateri so zapisani tipični samostalniki za 1., 
2. in 3. žensko sklanjatev. Če uporabljate i-učbenik, jo lahko povečate s klikom na ikono .

Nato jih spet spodbudimo, da razmislijo o posebnostih ženskih sklanjatev. Le-te si pogledamo  
s pomočjo preglednic na str. 51, 52 in 53.

Na enak način si s pomočjo učbenika na str. 53 (Če uporabljate i-učbenik, jo lahko povečate s kli-
kom na ikono .) in 54 ogledamo še srednjo sklanjatev in njene posebnosti. 

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v 7 skupin. Vsaka skupina dobi listek, na katerem je zapisan en samostalnik, ki ga 
sklanjajo v ed., dv. in mn. ter ugotovijo, v katero sklanjatev spada samostalnik in ali se pri sklanjanju 
pojavljajo kakšne posebnosti. Pri samostalnikih na listkih naj se pojavljajo različne posebnosti. Na 
listke napišemo npr. samostalnike ponev, volk, gora, kolo, koš, pismo, čer.
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ZAPISAN SAM. SKLANJANJE SAMOSTALNIKA SKLANJATEV, 
POSEBNOST

ponev ednina
1. ponev
2. ponve
3. ponvi
4. ponev
5. ponvi
6. ponvijo

dvojina
ponvi
ponev
ponvama
ponvi
ponvah
ponvama

množina
ponve
ponev
ponvam
ponve
ponvah
ponvami

1. ženska skl.

V im. in tož. ima 
končnico -ø, v 
or. pa -ijo; izpad 
polglasnika.

volk ednina
1. volk
2. volka
3. volku
4. volka
5. volku
6. volkom

dvojina
volkova
volkov
volkovoma
volkova
volkovih
volkovoma

množina
volkovi
volkov
volkovom
volkove
volkovih
volkovi

1. moška skl.

Podaljševanje 
osnove z -ov.

gora ednina
1. gora
2. gore
3. gori
4. goro
5. gori
6. goro

dvojina
gori
gor/gora
gorama
gori
gorah
gorama

množina
gore
gor/gora
goram
gore
gorah
gorami

1. ženska skl.

V rod. dv. in 
mn. je poleg 
končnice -ø 
mogoča tudi 
končnica -a.

kolo ednina
1. kolo
2. kolesa
3. kolesu
4. kolo
5. kolesu
6. kolesom

dvojina
kolesi
koles
kolesoma
kolesi
kolesih
kolesoma

množina
kolesa
koles
kolesom
kolesa
kolesih

Srednja skl.

Podaljševanje 
osnove s -s.

koš ednina
1. koš
2. koša
3. košu
4. koš
5. košu
6. košem

dvojina
koša
košev
košema
koša
koših
košema

množina
koši
košev
košem
koše
koših
koši

1. moška skl.

Preglas -o- v -e-.

pismo ednina
1. pismo
2. pisma
3. pismu
4. pismo
5. pismu
6. pismom

dvojina
pismi
pisem
pismoma
pismi
pismih
pismoma

množina
pisma
pisem
pismom
pisma
pismih
pismi

Srednja skl.

Vrivanje 
polglasnika  
v rod. mn.

čer ednina
1. čer
2. čeri
3. čeri
4. čer
5. čeri
6. čerjo

dvojina
čeri
čeri
čerema
čeri
čereh
čerema

množina
čeri
čeri
čerem
čeri
čereh
čermi

2. ženska skl.

Posebna 
končnica v daj. in 
mest. dv. in mn. 
ter or. dv. (-ema, 
-em, -eh).
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Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 35–37, naloge od 8 do 13. 

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 54 se pogovarjamo o priredbah klasične literature.
•	 Poslušamo pesem skupine Društvo mrtvih pesnikov Komu zvoni, dostopno v i-učbeniku na str. 

54 pod ikono .
•	 S pomočjo naslovov književnih del v učbeniku dijaki skušajo po zgledu poslušane pesmi še sami 

sestaviti smiselno besedilo.

Obravnava snovi 

S pomočjo naslovov književnih del v učbeniku dijaki skušajo po zgledu poslušane pesmi še sami 
sestaviti smiselno besedilo. Nekaj dijakov prebere svoje besedilo. 

Izberemo nekaj samostalnikov, ki naj jih dijaki naglasijo, npr.: novéla, zlò, člôvek, nóč.

Štiri dijake pozovemo, naj sklanjajo vsak svoj samostalnik. Ostali opazujejo, kaj se dogaja z naglas-
nim mestom. Dijaki spoznajo, da:

•	 pri samostalniku novéla naglas ostaja ves čas na istem mestu na osnovi.
•	 pri samostalniku zlò naglas ostaja ves čas na končnici
•	 se pri samostalniku člôvek naglas premakne na -e.
•	 se pri samostalniku nóč naglas premika z -o na -i in spet nazaj.

Tako sklenemo, da je naglas pri samostalnikih vseh spolov lahko:

•	 nepremični,
•	 končniški,
•	 premični ali 
•	 mešani.

Pomagamo si s preglednico v učbeniku na str. 55. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 55 pod ikono :

NAGLASNI TIPI SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA

PREMIČNI NAGLAS NA 
OSNOVI 

Naglas je v nekaterih 
sklonih na prvem zlogu 

osnove, v nekaterih pa na 
drugem zlogu osnove.

NEPREMIČNI NAGLAS 
Naglas je vedno na 
istem zlogu osnove.

román, romána, 
románu

pes, psá, psú člôvek, človéka, 
človéku 

stráh, strahú, stráhu 

KONČNIŠKI NAGLAS
Naglas je na končnici. 

MEŠANI NAGLAS
Naglas z osnove 

prehaja na končnico in 
nazaj. 

NAGLASNI TIPI SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA

PREMIČNI NAGLAS NA 
OSNOVI 

Naglas je v nekaterih 
sklonih na prvem zlogu 

osnove, v nekaterih pa na 
drugem zlogu osnove.

NEPREMIČNI NAGLAS 
Naglas je vedno na istem 

zlogu osnove.

knjíga, knjíge, knjígi meglà, meglè, meglì Júno, Junóne, Junóni gôra, goré, gôri 

KONČNIŠKI NAGLAS
Naglas je na končnici. 

MEŠANI NAGLAS
Naglas z osnove 

prehaja na končnico in 
nazaj. 

NAGLASNI TIPI SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA

cvétje, cvétja, cvétju dnó, dná, dnú brême, breména, 
breménu

srcé, sŕca, sŕcu 

PREMIČNI NAGLAS NA 
OSNOVI 

Naglas je v nekaterih 
sklonih na prvem zlogu 

osnove, v nekaterih pa na 
drugem zlogu osnove.

NEPREMIČNI NAGLAS 
Naglas je vedno na istem 

zlogu osnove.

KONČNIŠKI NAGLAS
Naglas je na končnici. 

MEŠANI NAGLAS
Naglas z osnove 

prehaja na končnico in 
nazaj. 
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Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki v zbirki nalog na str. 37 in 38 rešijo nalogo 14.

5. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 tablo.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Dijaki v učbeniku na str. 56 preberejo besedilo in s pomočjo vprašanj pod njim skušajo ugotoviti, 
ali podčrtane besede spadajo med samostalniške ali pridevniške. Svoje mnenje utemeljijo.

Obravnava snovi 

Dijakom predstavimo podskupino sam. besede, posamostaljeni pridevnik. Pomagamo si z učbeni-
kom na str. 56.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 56 pod ikono :

Sprva stojijo pred 
samostalnikom 

in ga natančneje 
označujejo:  
mladi ljudje.

Samostalnik 
izpustimo, 

pridevnik dobi 
pomenske lastnosti 

samostalnika, ki 
se ga sklanja  kot 

pridevnik.

mladi
mladih
mladim
mlade

pri mladih
z mladimi

POSAMOSTALJENI PRIDEVNIKI

Dijaki opazujejo besedi Celje in Krško ter ugotavljajo, zakaj je prva samostalnik, druga pa posamo-
staljeni pridevnik.

Opazujejo še imena Koseski, Dostojevski in Visoko ter utemeljijo, zakaj so posamostaljeni pridevniki.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Razred razdelimo na dve polovici, nato pa še v dvojice. 

Dvojice v prvi polovici razreda po zgledu zgornjih zemljepisnih imen najdejo čim več zemljepisnih 
imen, ki so posamostaljeni pridevniki (npr. Nizozemska, Japonska, Gorenjska, Štajerska, Švedska, Ki-
tajska,  Bizeljsko, Kozjansko ...).

Dvojice v drugi polovici razreda po zgledu zgornjih priimkov najdejo čim več priimkov, ki so posa-
mostaljeni pridevniki (npr. Trajkovski, Stojanova, Trocki  ...)
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6. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Pogovarjamo se o pomenu natančnosti v strokovnih besedilih. Pomagamo si z vprašanji v učbe-
niku na str. 56 in 57.

Obravnava snovi 

Preberemo besedili na str. 57 in se s pomočjo vprašanj pod njima pogovarjamo o tem, katero bese-
dilo je bilo lažje brati, katero je bilo bolj/manj natančno ter jedrnato.

Opazujemo zaimke v besedilih. S pomočjo vprašanj pod besediloma dijaki spoznajo:

•	 kaj so samostalniški zaimki,
•	 zakaj spadajo med samostalniške besede, 
•	 katere značilnosti samostalniških besed imajo,
•	 da jih delimo med osebne in neosebne.
Pomagamo si z učbenikom na str. 57 in 58.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 57 pod ikono :

SAMOSTALNIŠKI 
ZAIMKI

VPRAŠALNICE

VLOGA V 
STAVKU

DOLOČAMO 
SPOL, SKLON, 

ŠTEVILO

•	 Podvrsta	samostalniških	besed,	s	katerimi	POSREDNO	poimenujemo	
bitja,	stvari	in	pojme.

•	 Njihov	konkretni	pomen	razumemo,	ko	poznamo	sobesedilo	oz.	
okoliščine	pogovora.

Kdo	ali	kaj,	koga	ali	česa	...	

Osebek	ali	predmet
OSEBNI NEOSEBNI

SAMOSTALNIŠKI ZAIMKI

Natančneje si pogledamo osebne zaimke. Preberemo prvo besedilo na str. 58. Poiščemo samostal-
niške zaimke v besedilu (brez ponovitev: mi, njej, vsakega, nas, me, nam, vam, jo, mene, sebi).

Postavimo jih v imenovalnik (mi – jaz; njej – ona; vsakega – vsak; nas – mi; me – jaz; nam – mi; vam 
– vi; jo – ona; mene – jaz; zaimka sebe pa ne moremo postaviti v imenovalnik).

Dijaki ugotovijo, da vsem, razen zaimku vsak, lahko določimo slovnično osebo.

Opazujemo zaimek mi in ugotovimo njegovo število (ednina) in sklon (dajalnik) ter da mu ne mo-
remo določiti spola.

Opazujemo še povratno osebni zaimek sebi in ugotovimo, da ga ne moremo dati v imenovalnik.

Preberemo še drugo besedilo na str. 58 in se pogovorimo s pomočjo vprašanj pod besedilom. Po-
sebej opazujemo različne oblike zaimkov. 

Dijaki ugotovijo, da imajo nekateri izmed zaimkov naglas (njim), druge pa ne (mu, ga), nekateri pa 
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se s predlogom združijo v eno osebo (vanj). Spoznamo tri oblike osebnih zaimkov. Dijaki si jih ogle-
dajo v preglednici na str. 59. Če uporabljate i-učbenik, jo lahko povečate s klikom na ikonov .

S pomočjo učbenika na str. 59 in 60 pogledamo značilnosti osebnih zaimkov.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 59 pod ikono :

OBLIKE OSEBNIH ZAIMKOV

on
njega
njemu
njega
o njem
z njim

Uporabljamo jih, ko: 
•  odgovarjamo na vprašanje (Koga 

si povabil? Njo.);
•  želimo kaj poudariti (Obljubil je 

njim /in ne nam/.);
•  stojijo za predlogom (Ob njej so 

urejene sprehajalne poti.);
•  so v priredni zvezi (Obljubil je 

tebi, meni in njim.).

T. -nj  
(zanj, zanjo)

R. ga
D. mu
T. ga

NASLONSKENAGLASNE NAVEZNE

OSEBNI ZAIMKI – OSEBA

TRETJEOSEBNI
on, ona, ono, onadva, 

onidve, oni, one

PRVOOSEBNI
jaz, midva, midve/

medve, mi, me 

Poimenujemo 
sporočevalca (tistega, 

ki govori).

Poimenujemo 
naslovnika 

(ogovorjenega).

Poimenujemo 
neudeleženca 

pogovora.

DRUGOOSEBNI 
ti, vidva, vidve/vedve, vi, 

ve

POSEBNOSTI OSEBNIH ZAIMKOV

Povratni osebni zaimek (sebe) 
nima imenovalnika, ima pa vse 

druge oblike.

JAZ in TI
Ne določamo spola.

1. ona
2. nje/je
3. njej/ji

4. njo/jo/-njo
5. o njej
6. z njo

1. /
2. sebe/se
3. sebi/si

4. sebe/se/-se
5. o sebi

6. s sabo/
s seboj

Vsak osebni zaimek ima svoj 
sklanjatveni vzorec; lahko dobi 

nadomestno osnovo.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Z dijaki izvedemo igro, opisano na str. 60. Enega izmed dijakov pošljemo iz razreda. Zamisliti si 
mora znano osebo, ki jo bodo morali sošolci uganiti, pri čemer je ne sme naravnost imenovati, 
ampak lahko uporablja samo zaimke. 

Ko sošolci uganejo, katero osebo je imel dijak v mislih, na tablo napiše nekaj zaimkov, s katerimi je 
osebo imenoval. Ugotavljamo, v kateri obliki so bili ti zaimki.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 38–39, naloge od 15 do 17. 

7. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kar smo se o samostalniških osebnih zaimkih naučili prejšnjo uro:

•	 Zakaj uporabljamo zaimke? 
•	 Kako se razlikujejo od samostalnikov?
•	 Kaj vse jim lahko določimo?
•	 Kako jih delimo?
•	 Katere oblike osebnih zaimkov poznamo?
•	 Na katere posebnosti moramo biti pozorni pri rabi osebnih zaimkov?

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo na str. 60. Dijaki se vprašajo po podčrtanih zaimkih. Ugotovimo, kateri so  
v imenovalniku, preostale pa postavimo v 1. sklon. 
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Dijake razdelimo v skupine. V dvojicah povedi, navedenih na str. 61, poiščejo zaimke in skušajo 
ugotoviti, kaj pomenijo.

O navedenih zaimkih se pogovorimo še s pomočjo vprašanj pod povedmi. 

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj so neosebni zaimki,
•	 v katerem spolu, sklonu in številu se lahko pojavljajo, 
•	 vrste neosebnih zaimkov.

Pomagamo si z učbenikom na str. 61 in 62.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 61 pod ikono :

NEOSEBNI ZAIMKI

Samostalniški zaimki, ki jim ne 
moremo določiti osebe.

So moškega ali srednjega 
spola.

So vedno v ednini.

•	 Z zaimki moškega spola 
poimenujemo osebe (kdo, 
nekdo ... ).

•	 Z zaimki srednjega spola 
poimenujemo bitja, reči, 
pojme (kaj, nič, nekaj ... ).

NEOSEBNI ZAIMKI

OZIRALNI 
Po obliki je 
podoben 

vprašalnemu, le 
da se konča na -r. 

VPRAŠALNI 
Sprašuje po 

osebah (kdo), 
živalih, rastlinah, 

predmetih in 
pojmih (kaj).

1. kdo, kaj
2. koga, česa

3. komu, čemu
4. koga, kaj

5. o kom, o čem
6. s kom, s čim

kdo, kaj

kdor, kar

nihče, nič
nekdo, nekaj

POLJUBNOSTNI 
Kdo ali kaj je 

po obliki enak 
vprašalnemu, 

vendar se z njim 
ne sprašuje, 

ampak poimenuje 
poljubno osebo ali 

stvar. 

NEDOLOČNI 
Posredno 

poimenuje 
človeka (nekdo), 
drugo bitje, stvar 
ali pojem (nekaj), 
za katerega se ne 

ve, kdo/kaj je.

NIKALNI 
Posredno 

poimenuje 
neobstoječo 

osebo (nihče), 
drugo bitje, stvar 

ali pojem (nič). 

Preverjanje in utrjevanje znanja

S pomočjo vprašanj na str. 62 se pogovorimo o pesmi Toneta Pavčka, zapisani na začetku sklopa, 
pri čemer smo še posebej pozorni na samostalnike.

V zbirki nalog na str. 39 in 40 rešimo nalogi 18 in 19.

Domača naloga 

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 62.

3. SKLOP: 

FESTIVALI – PRAZNOVANJE KULTURE

Predlagano št. ur za obravnavo: 6
UČNI CILJI 3. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti publicističnega poročila,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih 
besedil/govornih nastopov sošolcev,
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•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 
ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 sistematično usvajajo temeljne oblikovne značilnosti pridevniških besed.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
PUBLICISTIČNO POROČILO

Učbenik, str. 64–72

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura: 

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 najmanj osem telefonov z dostopom do spleta.

Uvodna motivacija 

•	 S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 64 se pogovarjamo o različnih dogodkih, o katerih so dija-
ki slišali ali brali.

Obravnava snovi 

Dijake razdelimo v dvojice. V dvojici eden od sošolcev drugemu predstavi nek dogodek, drugi pa 
komentira njegovo predstavitev. Pomagajo si z vprašanji na str. 64. Izberemo dve dvojici, ki razredu 
predstavita svoje besedilo. 

Dijaki si v okvirčkih na str. 64 preberejo, kakšna je razlika med poročilom in novico, in skušajo ugo-
toviti in utemeljiti, katero besedilo so tvorili sami.

S pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 65 se pogovarjamo o različnih festivalih. Dijake razdelimo  
v osem skupin. Vsaka skupina na spletu poišče enega izmed festivalov. Zamislijo si, da so novinarji 
in morajo festival predstaviti širšemu slovenskemu občinstvu. Pri tvorjenju besedila si pomagajo  
z vprašanji na str. 65. Nekaj skupin predstavi svoja besedila.

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 66 in 67. O besedilu se pogovorimo  
s pomočjo vprašanj pod besedilom. S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj je publicistično poročilo,
•	 kaj v njem povemo,
•	 kako je zgrajeno,
•	 posebnosti jezika v tovrstnih poročilih,
•	 katere vrste publicističnih poročil poznamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 68 in 69. 
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 68 in 69 pod ikono :

NOVICA/VEST

Je kratko publicistično besedilo, v katerem 
novinar objektivno pripoveduje o preteklem 
dogodku; ne vsebuje podrobnosti, ampak le 

temeljne podatke o dogodku.

VRSTE NOVIC:ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

radijska
televizijska
časopisna
spletna

KAJ se je zgodilo?
KJE se je zgodilo?
KDAJ se je zgodilo?
KDO je pri tem sodeloval?
ZAKAJ je do dogodka prišlo?

POROČILO

Je večinoma objektivno pripovedovalno 
besedilo; je daljše in temeljitejše besedilo ter 

vsebuje podrobnosti.

ZNAČILNOSTI:ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

•	 Pripovedujemo  
o dogajanju, ki se je že 
zgodilo, zato se uporablja 
preteklik.

•	 Dogodki so predstavljeni 
v časovnem zaporedju.

•	 Ima tematski naslov in je 
vedno podpisano.

KAJ se je zgodilo?
KJE se je dogajalo?
KDAJ se je dogajalo?
KDO je bil udeležen?
ZAKAJ se je zgodilo/dogajalo?
KAKO je dogajanje potekalo?

PUBLICISTIČNO POROČILO

Je posebna novinarska besedilna vrsta, v kateri
predstavimo pretekli dogodek, ki je zanimiv 
ali pomemben za širšo javnost; odgovori na 

vprašanje KAJ SE JE DOGAJALO?

ZNAČILNOSTIODGOVORI NA 
VPRAŠANJA:

ZNAČILNOSTI

•	 Govorjena: po radiu, 
televiziji oz. na spletnih 
straneh televizijskih ali 
radijskih postaj. 

•	 Zapisana: v časopisih, 
revijah, na spletnih straneh.

KAJ se je zgodilo?
KJE se je dogodek zgodil?
KDAJ se je dogodek zgodil?
KDO je bil udeležen?
ZAKAJ se je zgodilo?
KAKO je dogajanje potekalo?

•	 Predstavi vse bistvene/
najpomembnejše dogodke 
in zanimiv pripetljaj ali 
podatek, zanimivo izjavo.

•	 Besedilo je opremljeno  
s privlačnimi fotografijami ali 
posnetki … 

•	 Navedeni so le resnični in 
preverjeni podatki.

ZGRADBA PUBLICISTIČNEGA POROČILA

•	 Zaradi 
privlačnosti  naj 
bo presenetljiv 
in izviren. 

•	 Teme naj ne 
poimenuje 
neposredno.

•	 Dogajanje mora biti 
predstavljeno nazorno, saj 
si mora naslovnik jasno 
predstavljati, kaj se je zgodilo.

•	 Dogodki v poročilu naj 
bodo praviloma urejeni 
v resničnem časovnem 
zaporedju.

•	 Publicistična poročila nimajo 
posebnega zaključka, ampak 
se končajo kar z zadnjim 
dogodkom.

Predstavljeni naj bodo bistveni 
podatki o dogodku (KAJ, KJE, 
KDAJ, KDO) ali rezultat, dosežek 
ali najpomembnejši sklep, ki so 
ga dosegli udeleženci dogodka 
(npr. podpis pogodbe, svetovni 
rekord, dobitnik nagrade) ali kaka 
posebna zanimivost.

JEDRONASLOV PODPISUVODNI/NAPOVEDNI 
ODSTAVEK

JEZIK PUBLICISTIČNIH POROČIL

Publicistično poročilo je praviloma objektivno, 
natančno in napisano v vsem bralcem/

poslušalcem razumljivem jeziku.

ZANIMIVOSTNATANČNOST PRI 
NAVAJANJU PODATKOV

RAZUMLJIVOST

Z rabo slogovno 
zaznamovanih besed in 
besednih zvez (publicistične 
zveze, frazemi, metafore)  
v poročilu ne smemo pretiravati.

•	 Imena in priimki ter funkcije 
udeležencev, kraji, datumi. 

•	 Vir posamezne informacije:  
povemo, kdo je izrekel 
posamezne besede.

Prevzete besede zamenjamo 
z domačimi ustreznicami, 
strokovne ali uradovalne izraze 
opišemo ali jih razložimo.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki si izmenjajo besedila, ki so jih tvorili v skupinah. Besedila, ki so jih tvorili sošolci, primerjajo  
z besedilom, ki smo ga prebrali, in komentirajo, ali besedilo sošolcev ustreza značilnostim obravna-
vane besedilne vrste.

Domača naloga 

Razred razdelimo v tri skupine. Prva skupina bo zvečer spremljala večerni dnevnik na Televiziji Slo-
venija, druga na eni od komercialnih televizij, tretja pa na Radiu Slovenija. S pomočjo vprašanj  
v učbeniku na str. 70 komentirajo ogledani/poslušani prispevek.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o publicističnih poročilih.
•	 Preberemo nekaj komentarjev dijakov, ki so spremljali različna poročila na radiu oz. televiziji.
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Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 70 o festivalu Ana Desetnica. Dijaki si zamislijo, da bi o tem 
festivalu morali napisati publicistično poročilo. Pomagajo si z vprašanji na str. 70. Nato si ogledamo 

posneto poročilo, dostopno v i-učbeniku na str. 71 pod ikono . O posnetem poročilu se pogovo-
rimo s pomočjo vprašanj na str. 71. 

Dijaki spoznajo:

•	 kaj je govorjeno publicistično poročilo in
•	 kako se razlikuje od zapisanega.

Pomagamo si z učbenikom na str. 71.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 71 pod ikono :

GOVORJENO PUBLICISTIČNO POROČILO

Ni samostojna oddaja, temveč je objavljeno v daljših 
dnevnoinformativnih oddajah: v poročilih, dnevniku;
lahko je tedenski pregled dogajanja na področju športa, 
kulture, gospodarstva.

Novinar se 
mora na 
dogodke 

odzvati hitreje 
kot z zapisanim 
poročilom, saj 
o njih poroča 

še isti dan.

Traja le minuto 
ali dve.

Novinar vključi 
pomembne 

podatke, 
izogiba pa se 
komentarjem 
dogodkov in 

zanimivostim, 
s katerimi 
bi poročilo 
popestril.

Temo in bistvene 
podatke 

govorjenega 
poročila v uvodni 

napovedi 
predstavi že 

voditelj oddaje.

Voditeljeva 
napoved ima 

podobno vlogo 
kot naslov in 

uvodni odstavek 
v zapisanem 

poročilu.

Novinar je 
poimenovan 
z imenom in 
priimkom.

V televizijskem 
poročilu imajo 

pomembno 
vlogo vidni 

spremljevalci 
sporočanja: kraj, 

čas dogajanja, 
imena, priimki in 

vloge sogovorcev 
so velikokrat 
izpisani na 

zaslonu.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Pogovarjamo se o tem, ali dijaki raje spremljajo govorjena ali zapisana poročila. Pomagamo si  
z vprašanji na str. 71.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 41–47, naloge od 1 do 11. 

PRIDEVNIŠKA BESEDA

Učbenik, str. 72–85

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija 

•	 Ponovno si ogledamo posneto poročilo o festivalu Ana Desetnica, dostopno v i-učbeniku na str. 

71 pod ikono . S pomočjo vprašanj na str. 72 se pogovorimo o tem, kako je časovna omeje-
nost vplivala na poročilo.

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 72 in s pomočjo vprašanj pod njim dijake usmerimo v opa-
zovanje pridevniških besed. Dijaki spoznajo, da

•	 pridevniške besede poimenujejo lastnosti, vrsto, svojino in količino sam. besed,
•	 jih delimo na pridevnike, števnike in zaimke (če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabel-

sko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 73 pod ikono ),
•	 jih lahko pregibamo, 
•	 jim lahko določimo sklon, število in spol,
•	 se ujemajo s sam. besedo,
•	 so prid. besede navezovalne (če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostop-

no v i-učbeniku na str. 74 pod ikono ).

Pomagamo si z učbenikom na str. 73, 74 in 75.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki v zbirki nalog na str. 48 in 49 rešijo nalogo 1. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o pridevniški besedi.
•	 Dijake razdelimo v dvojice. Sami naj poskusijo oblikovati definicijo pridevniške besede. Pomaga-

jo si z vprašanji v učbeniku na str. 74 (pod miselnim vzorcem).

Obravnava snovi 

Dijaki še enkrat preberejo besedilo na str. 72. Pozorni naj bodo, kako se pridevniške besede sklan-
jajo. Vprašamo jih, ali se sklanjajo enako kot samostalniške besede. Ugotovimo, da jih sklanjamo po 
določenem vzorcu. 
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 74 pod ikono :

PRIDEVNIŠKE BESEDE

V besedilih so uporabljene ob samostalniških 
besedah, zato da bi bili natančnejši in nazorni 

ali bolj živi in zanimivi.

ZAIMKI
posredno poimenujejo 
lastnosti, vrsto, svojino/
pripadnost ali količino.   

PRIDEVNIKI
neposredno poimenujejo 
lastnosti, vrsto ali svojino.

ŠTEVNIKI
neposredno poimenujejo 

količino in uvrščenost.

•	 takšen
•	 vsako
•	 vsi

•	 poročen,	bliskovit,	
neskončen

•	 ulični,	britanski
•	 umetnikov,	Emin

•	 devetnajst,	/v/	petih	
•	 prvi

Dijake vprašamo, katero vlogo imajo pridevniške besede v stavku. Ugotovimo, da najpogosteje 
opravljajo vlogo levega prilastka.

Pomagamo si z učbenikom na str. 75 in 76.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 75 in 76 pod ikono :

OBLIKE PRIDEVNIŠKIH BESED

Spadajo med pregibne besedne vrste, saj jim 
spreminjamo sklon, spol, število in navezovalnost.

Spol, sklon in število pridevniške besede se ravnajo po 
samostalniku, ki ga pridevnik dopolnjuje; pravimo, da 
se pridevniška beseda v spolu, sklonu in številu UJEMA 
s samostalniško.

SKLON SPOL NAVEZOVALNOST 
Izraža se s končnico -ega v tožilniku  

ednine moškega spola, kadar 
je samostalnik, ki ga pridevnik 
natančneje določa, izpuščen.

ŠTEVILO

Najboljša predstava je 
potekala v parku. 

Emma Thompson je 
govorila o najboljši 

predstavi.

festivalski dogodek 
festivalska predstava 
festivalsko dogajanje

najboljša predstava  
najboljši predstavi

najboljše predstave

Odločil sem se za gledališki dogodek, ti pa 
za filmskega (tj. filmski dogodek). 

Nastopajoči si je sposodil novinarjev 
mikrofon, voditelj dogodka pa je obdržal 

svojega (tj. svoj mikrofon).

VLOGA PRIDEVNIŠKIH 
BESED V STAVKU

Stojijo v osebku, predmetu ali prislovnem 
določilu pred samostalniško besedo in 

opravljajo vlogo levega prilastka.

Kdo ali kaj se je preselil v Argentinski park? 
Festivalsko dogajanje.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Ugotavljajo, katere pridevniške besede najpogosteje uporabljajo, kadar 
govorijo, in katere, kadar pišejo. Natančnejša navodila za nalogo so podana v učbeniku na str. 76.

Domača naloga

Zbirka nalog, str. 50, naloga 2. 

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o pridevniški besedi.
•	 Napovemo, da si bomo v tej uri natančneje ogledali pridevnike in števnike.

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 76 in 77. O besedilu se pogovorimo s pomočjo vprašanj pod 
njim in ugotovimo, da so pridevniki lastnostni, vrstni in svojilni. Če uporabljate i-učbenik, na tabli 
prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 77 pod ikono .

Pomagamo si z učbenikom na str. 78 in 79.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 78 pod ikono :

VRSTE PRIDEVNIKOV

LASTNOSTNI
Kakšen?

VRSTNI
Kateri?

SVOJILNI
Čigav?

•	 Poimenujejo	pripadnost	
posamezni	osebi:	
posameznikov, festivalov, 
Miklošičev, novinarjev, Anin, 
igralkin.

•	 Značilna	obrazila:	-ov,	-ev,	
-in.

Poimenujejo	lastnosti	bitja,	reči	
ali	pojma:	največji	(oder),	pestro	
(dogajanje),	najbolj	družabna	
(točka),	plodna	(tla);	izražajo	
kakovost	ali	presojo,	opisujejo	
stvari,	označujejo	osebe,	
predstavljajo	kraje.

•	 Poimenujejo	vrsto	bitij,	reči	
ali	pojmov	oz.	jih	uvrščajo	
v	večjo	skupino:		letošnji	
(festival),	ulična	(predstava),	
plesni	(nastop),	kulturna	
(tradicija),	slovenske	
(skupine),	evropske	(države).

•	 Značilna	obrazila:	-ski,	-ški,	
-nji,	-ji:	slovenski, gledališki, 
letošnji, divji , ulični).

S pomočjo učbenika na str. 79 razložimo, kako stopnjujemo pridevnike. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 79 pod ikono :

LASTNOSTNI PRIDEVNIKI

Poleg spola, sklona, števila in navezovalnosti jim 
lahko določimo še stopnjo in določnost.

STOPNJEVANJESKLANJANJE 
(po 1. in 2. pridevniški sklanjatvi)

1.  pridevniška sklanjatev: glasovne 
končnice

 2. pridevniška sklanjatev: končnica -ø:
 poceni, roza, lila, drap (blago), gala 
(predstava)

tristopenjsko 
osnovnik (pozitiv)

primernik (komparativ)
presežnik (superlativ)

dober/boljši/najboljši
velik/večji/največji

znan/bolj znan/najbolj znan

lep/čudovit
dober/predober

Stopnjujemo na dva načina:
a)  z obrazilom (-ši, -ji, -ejši)  
b) s prislovom (bolj, najbolj)
Običajnejše je stopnjevanje z obrazili.

Stopnjevanje s prislovom:
•	 Pridevniki za barve.
•	 Pridevniki, ki so po izvoru deležniki (pečen).
•	 Posamezni pridevniki, ki se končujejo npr. na

-at (bradat), -ast (kodrast), -av (klepetav), 
-en (lačen).

dvostopenjsko
osnovnik (pozitiv)

presežna stopnja (elativ)

S pomočjo učbenika na str. 80 razložimo razliko med nedoločno in določno obliko pridevnika.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 80 pod ikono :

OBLIKA LASTNOSTNIH PRIDEVNIKOV

NEDOLOČNA (nov, star)DOLOČNA (novi, stari)
Z njo sporočamo, da govorimo o konkretni lastnosti 

določenega bitja, stvari ali pojma, po kateri ga prepoznamo 
ali razlikujemo od drugega bitja, stvari ali pojma: novi, stari.

Določno obliko uporabljamo:
•	 za svojilnimi pridevniki (posameznikov družabni prispevek); 
•	 za svojilnimi in kazalnimi zaimki (njun družabni prispevek; 

ta družabni prispevek);
•	 za zaimkom ves (ves zvezdnati oder); 
•	 kadar govorimo o znani, že omenjeni lastnosti samostalnika: Festival 

hkrati sledi tradiciji in prinaša svežino, lahko bi rekli, da je hkrati star in 
nov. Stari z vrsto prireditev predvsem povezuje umetnike z vseh koncev 
sveta, novi pa skozi glasbo, gledališče in ples osvetli nekatere tematike, 
ki se jih še pred kratkim nismo lotevali.
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Dijaki še enkrat preletijo besedilo na str. 76 in 77, pri čemer so pozorni na števnike.  
O njih se pogovorimo s pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 80 in 81. Ugotovimo, da ločimo glav-
ne, vrstilne, ločilne in množilne števnike. Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sli-
ko, dostopno v i-učbeniku na str. 81 pod ikono . 

Značilnosti števnikov razložimo s pomočjo učbenika na str. 82 in 83. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 82 pod ikono :

ŠTEVNIKI

So pridevniške besede, s katerimi 
neposredno poimenujemo količino bitij, 
reči in pojmov ali njihov položaj v vrsti.

LOČILNI 
Štejejo množinske 

samostalnike: troje vrat, pa tudi 
druge samostalnike, če želimo 

poudariti, koliko je različnih vrst 
bitij/reči/pojmov: na sporedu 
bodo troje predstave – plesne, 

gledališke in operne ali troje 
dogajanje: družbeno, politično in 

kulturno.

GLAVNI
Poimenujejo 
količino: ena, 

dve, tri.

MNOŽILNI
Povedo, koliko 

delov ali 
ponovitev ima 
določeno bitje/

reč/pojem: dvojna 
merila, dvojna 

vrata.

VRSTILNI 
Poimenujejo 

položaj v vrsti: 
prvi, drugi, 

tretji.

POSEBNOST GLAVNIH ŠTEVNIKOV

SKLONŠTEVILO
Ne moremo jim spreminjati 

števila.

•	 Števnik 1 vedno poimenuje 
eno samo enoto in vedno stoji 
pred samostalnikom v ednini: 
en mesec/ena ura/eno leto.

•	 Števnik 2 poimenuje dve 
enoti in zato vedno stoji pred 
samostalnikom v dvojini: dva 
meseca/dve uri/dve leti.

•	 Števniki od tri naprej pa 
stojijo ob samostalnikih  
v množini: trije meseci/deset 
mesecev, tri ure/deset ur/tri leta/
deset let.

•	 Števniki od 1 do 4 se sklanjajo 
z glasovnimi končnicami: en, 
enega, enemu, en/enega, o enem, 
z enim; dva, dveh, dvema, dva,  
o dveh, z dvema; trije, treh, trem, 
tri, o treh, s tremi; štirje, štirih, 
štirim, štiri, o štirih, s štirimi.

•	 Števniki od 5 naprej se sklanjajo 
z glasovnimi ali neglasovnimi 
končnicami: pet, petih, petim, 
pet, o petih, s petimi; pet-ø, pet-ø, 
pet-ø, pet-ø, o pet-ø, s pet-ø.

•	 en/ena/eno: en mesec, ena ura, 
eno leto

•	 dva/dve/dve: dva meseca, dve 
uri, dve leti

•	 trije/tri/tri: trije meseci, tri ure, 
tri leta

•	 štirje/štiri/štiri: štirje meseci, 
štiri ure, štiri leta

Števniki od pet naprej imajo za 
vse spole enako obliko oz. nimajo 
glasovnih končnic za izražanje 
spola: pet mesecev, pet ur, pet let.

SPOL
Za izražanje spola imajo posebne 
končnice samo števniki od 1 do 4.

ZAPISOVANJE ŠTEVNIKOV

VRSTILNI
S piko.

GLAVNI
Brez pike.

Brez pike pišemo 
glavni števnik tudi  

v primeru, ko je  
v odvisnem sklonu.

To je bil že 4. festival zapored.Festival poteka že 4 leta.
V teh 4 letih se je zvrstilo že 
veliko kulturnih dogodkov.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Ponovimo značilnosti pridevnika in števnika. Pomagamo si s tabelskimi slikami, dostopnimi v i-uč-

beniku na str. 78, 79, 80 in 82 pod ikono .

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 51–57, naloge od 3 do 18. 

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o pridevnikih in števnikih.
•	 Napovemo, da si bomo v tej uri natančneje ogledali pridevniške zaimke.

Obravnava snovi 

Preberemo si besedne zveze iz poročila o Ani Desetnici, navedene v učbeniku na str. 83. Pozor-
ni smo na podčrtane besede. Ugotovimo, da so zaimki in da ločimo naslednje vrste pridevniških 
zaim kov: lastnostne, vrstne, svojilne in količinske. Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo ta-
belsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 83 pod ikono .

O zaimkih se pogovorimo s pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 83 in 84.

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj so pridevniški zaimki,
•	 katere vrste prid. zaimkov poznamo, 



33

•	 da jih delimo na osebne in neosebne,
•	 zakonitosti svojilnega in povratno svojilnega zaimka,
•	 kateri so neosebni pridevniški zaimki.
Pomagamo si z učbenikom na str. 84 in 85.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelske slike, dostopne v i-učbeniku na str. 84 in 85 pod ikonama  

 in :

PRIDEVNIŠKI ZAIMKI

LASTNOSTNI VRSTNI SVOJILNI KOLIČINSKI

So pridevniške besede, s katerimi 
posredno poimenujemo lastnosti, vrsto, 

pripadnost ali količino samostalnikov.

PRIDEVNIŠKI ZAIMKI

NEOSEBNIOSEBNI

Svojilni

•	 1. oseba: 
moj, najin, naš 
(sporočevalec) 

•	 2. oseba: 
tvoj, vajin, vaš 
(naslovnik)

•	 3. oseba: 
njegov/njen, 
njun, njihov 
(neudeleženec)   

Mitja je oddal svoje poročilo 
(tj. poročilo, ki ga je napisal 
Mitja sam). 
Če bi namesto povratnega 
svojilnega zaimka uporabili 
svojilni zaimek za 3. osebo 
in napisali Mitja je oddal 
njegovo poročilo, bi 
spremenili pomen povedi.

•	 vprašalni: kakšen – kateri – čigav –
 koliko

•	 oziralni: kakršen – ki – čigar – kolikor
•	 nedoločni: nekakšen - neki – / – 

nekoliko
•	 nikalni: nikakršen – noben – / – nič
•	 kazalni: tak – ta/tisti/oni – / – toliko
•	 poljubnostni: kakšen – kateri – čigav – 

koliko
•	 mnogostni: marsikak – marsikateri – / – 

mnogo

Povratni svojilni
(poimenuje svojino osebka)

KAZALNI ZAIMKI

ta onitisti

največja oddaljenostbližina in sklicevanje na 
pravkar povedano

oddaljenost

Kažejo na krajevno, časovno ipd. 
bližino oz. oddaljenost.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Razmislimo, katero od povedi, naštetih v učbeniku na str. 85, bi bilo smiselno uporabiti v zaključku 
poročila o festivalu Ana Desetnica.

V zbirki nalog na str. 57–60 dijaki rešijo naloge od 19 do 22.

Domača naloga 

•	 Zbirka nalog, str. 60, naloga 23.
•	 Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 85.

4. SKLOP: 

HODIL PO ZEMLJI SEM NAŠI

Predlagano št. ur za obravnavo: 6
UČNI CILJI 4. SKLOPA
Dijaki:

•	 sistematično usvajajo temeljne oblikovne značilnosti glagola,
•	 spoznajo značilnosti pogajalnega pogovora,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo besedilo te vrste,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega besedila in besedil sošolcev,
•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 

ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,
•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 prepoznavajo razliko med eno- in dvogovornimi besedili,
•	 usvojijo načela uspešnega pogovarjanja in jih uporabljajo v pogovoru.
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PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
GLAGOL

Učbenik, str. 88–104

Predlagano št. ur za obravnavo: 5

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Z dijaki se pogovarjamo o vrednotah. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 88.
•	 Ogledamo si posnetek prireditve, dostopen v i-učbeniku na str. 88 pod ikono .3 O posnetku 

se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 88.
•	 Na str. 88 preberemo odlomek iz povesti Kekec na volčji sledi in se z dijaki 

s pomočjo vprašanj na str. 89 pogovorimo o njem.

Obravnava snovi 

Dijakom omenimo še drugo zgodbo o Kekcu, Na hudi poti. Če je dijaki ne poznajo, si lahko v i-učbe-
niku na str. 89 pod ikono  pogledajo še slednjo vsebino.

Preberemo odlomek iz slednje zgodbe na str. 89 in 90. Pogovarjamo se, kako bi odlomek preobli-
kovali v filmski prizor, ki temelji na pogovoru, nato pa dijake usmerimo v opazovanje glagolov. Po-
magamo si z vprašanji pod odlomkom.

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj so glagoli,
•	 da jih delimo na polno- in nepolnopomenske, 
•	 zakaj so glagoli pri oblikovanju stavkov zelo pomembni,
•	 kaj je glagolska vezljivost,
•	 kateri glagoli so osebni in kateri brezosebni,
•	 kateri glagoli so prehodni in kateri neprehodni.

Pomagamo si z učbenikom na str. 92 in 93.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelske slike, dostopne v i-učbeniku na str. 92–94  pod ikonama  

 in :

3 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za 
učitelje www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com.
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GLAGOL (verbum)

Besede, s katerimi poimenujemo dejanje, 
dogajanje, zaznavanje, stanje, spremnjanje, 

obstajanje ali razmerje.

NEPOLNOPOMENSKI (pomožni)
POLNOPOMENSKI

Naklonski Fazni Pomožni glagol 
BITI

želeti, hoteti, 
morati, moči ...

začeti, končati, 
nadaljevati ...

Takrat, kadar ne 
izraža, da se kdo/
kaj nekje nahaja 

ali da kdo/kaj 
obstaja.

VEZLJIVOST (valenca) 
GLAGOLA

PRIMER

Je lastnost glagolov, da ob sebi predvidevajo 
dopolnila z določenim pomenom. 

•	 Glagol odgovoriti zahteva podatke o vršilcu dejanja in 
naslovniku dejanja: Kekec je odgovoril Prisanku.

•	 Glagol poslušati zahteva podatke o vršilcu dejanja in 
predmetu dejanja: Prisanek je poslušal piščal.

RAZLAGA:
•	 Kdo odgovori? – Kekec.
•	 Komu odgovori? – Prisanku.
•	 Kdo je poslušal? – Prisanek.
•	 Kaj je poslušal? – Piščal.

GLAGOLI

•	 Določajo, kdo/kaj je vršilec 
dejanja oz. nosilec stanja – 
osebna glagolska oblika.

•	 Dopolnilo je v imenovalniku 
(v stavku podatek o vršilcu/
nosilcu izrazimo z osebkom, 
pogosto pa ga lahko 
razberemo iz osebne glagolske 
oblike).

•	 Nekateri glagoli dopolnila  
o vršilcu dejanja/nosilcu 
stanja ne predvidevajo: snežiti, 
deževati, grmeti.

OSEBNI BREZOSEBNI

OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA

Glagoli, ki zahtevajo podatek  
o vršilcu/nosilcu dejanja ali 
stanja oz. dopolnilo 
v imenovalniku: spati, obleči se.

Glagoli, ki ob dopolnilu 
v imenovalniku zahtevajo še 
eno ali več dopolnil 
v neimenovalniškem sklonu –
sklon dopolnila, ki ga ob sebi 
zahteva posamezni glagol, je 
točno določen.

NEPREHODNI PREHODNI

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 61–65 dijaki rešijo naloge od 1 do 5.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Preberemo kratek odlomek iz povesti Kekec na hudi poti v učbeniku na str. 94 in razmislimo, ali bi 
ga pri pisanju scenarija uvrstili v zasnovo, zaplet, vrh, razplet ali razsnovo. 

Obravnava snovi 

Usmerimo se v opazovanje posameznih glagolov v prebranem odlomku. Razmislimo, v čem se 
razlikujejo dvojice glagolov, navedene v učbeniku na str. 94. 

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kateri glagoli so dovršni in kateri nedovršni,
•	 kako glagolom spreminjamo vid.
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Pomagamo si z učbenikom na str. 95.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 95 pod ikono :

GLAGOLSKI VID

Zaznamujejo po trajanju 
omejeno dejanje: zavrtel, 
obkrožil, zagledal, prepotoval, 
zakričal, zamomljal. 

Zaznamujejo po trajanju 
neomejeno dejanje: vrtel, krožil, 
gledal, potoval, kričal, momljal.

DOVRŠNIKI
Kaj storiš?

NEDOVRŠNIKI
Kaj delaš?

Je lastnost glagolov, da izražajo trajanje 
dogajanja, ki ga poimenujejo

SPREMINJANJE GLAGOLSKEGA VIDA

vrtel – zavrtel 
krožil – obkrožil

gledal – zagledal
kazal – pokazal

potoval – prepotoval 

dvignem – dvigam
vključim – vključujem

počim - pokam
vzamem - jemljem

vržem - mečem

Dovršniki iz nedovršnikov:  
z dodajanjem predpone 

Nedovršniki iz dovršnikov: 
zamenjava glagolske pripone

Iz nedovršnikov tvorimo dovršnike 
in iz dovršnikov nedovršnike.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Odlomek, ki smo ga prebrali na začetku ure, spremenijo, tako da dovrš-
ne glagole spremenijo v nedovršne. 

Dijaki preberejo besedilo v zbirki nalog na str. 65 in 66 in na str. 66 in 67 ter rešijo naloge od 6 do 9.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Zamislimo si, da so našo šolo obiskali tuji dijaki. S pomočjo vprašanj na str. 95 razmislimo, kaj bi 
jim predstavili in kako. 

Obravnava snovi 

Preberemo besedila v učbeniku na str. 96. S pomočjo vprašanj na str. 97 dijake usmerimo v opazo-
vanje glagolskih oblik. Dijaki spoznajo:

•	 da so glagolske oblike osebne in neosebne,
•	 v kateri glagolski obliki so zapisani glagoli v slovarjih,
•	 kako delimo glagole glede na glagolsko pripono v sedanjiški obliki ednine.

Pomagamo si z učbenikom na str. 97 in 98. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 98 pod ikono :
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GLAGOLSKE OBLIKE

OSEBNE
Izražajo osebo.

Nedoločnik

delati, sedeti, 
ustaviti;

teči, vreči, vleči

delat, teč

zakričal, 
dvignil; 
usahel

Trpni 
deležnik na 

-n/-t

poklican, 
odprt

vplivamo

NEOSEBNE
Osebe ne izražajo.

Namenilnik Opisni 
deležnik in 

deležnik 
stanja na -l

ZAPIS GLAGOLA  
V SLOVARJU

V nedoločniški obliki; 
ob njej je naveden končaj.

•	 Oblika na -ti/-či.
•	 Končaj je glagolska pripona in končnica.

zavihteti -imGlagol je zapisan v 1. osebi 
ednine in v sedanjiku.

DELITEV GLAGOLOV GLEDE NA GLAGOLSKO 
PRIPONO V SEDANJIKU

delam, 
posnemam, 

gledam, 
pokimam

krožim, držim, 
sedim

pijem, 
sprašujem

vržem, odprem, 
pritečem

jem

glagoli na 
-a-m

glagoli na 
-i-m

glagoli na  
-je-m 

glagoli na  
-e-m 

glagoli na  
-ø-m 

Preberemo še besedilo na str. 98 in opazujemo podčrtane glagole. S pomočjo vprašanj na str. 99 
dijaki spoznajo, da osebne glagolske oblike izražajo osebo, število, čas in naklon. 

S pomočjo učbenika na str. 100 in 101 natančneje spoznamo osebo, število in čas.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 100 pod ikono :

OBLIKOVNE LASTNOSTI GLAGOLOV

OSEBA ŠTEVILO ČAS NAKLON

OSEBA

Postavljanje glagolov v različne osebe in 
števila > spreganje.

1. oseba: 
nosilec stanja/vršilec 
dejanja je govoreči. 

2. oseba:
nosilec stanja/vršilec 
dejanja je ogovorjeni. 

3. oseba:
nosilci stanja/vršilci 

dejanja so najmanj trije.

pritečem, odprem pritečeš, odpreš priteče, odpre

ŠTEVILO

Postavljanje glagolov v različne osebe in 
števila > spreganje.

Ednina: 
vršilec dejanja/nosilec 
stanja je le eno bitje/

stvar/pojem. 

Dvojina:
vršilca dejanja/nosilca 

stanja sta dva. 

Množina:
nosilec stanja/vršilec 

dejanja je nekdo tretji.

pritečem
pritečeš
priteče

pritečeva
pritečeta
pritečeta

pritečemo
pritečete
pritečejo

GLAGOLSKI ČAS

ZLOŽENINEZLOŽEN

preteklik
prihodnjik

predpreteklik

sedanjik

KAJ IZRAŽA GLAGOLSKI ČAS?

PRIHODNJIKPRETEKLIKSEDANJIK

•	 Dejanje/dogajanje, ki se 
bo zgodilo po trenutku 
govorjenja, v prihodnosti.

•	 Sestavljen je iz pomožnega 
glagola biti v prihodnjiku in 
opisnega deležnika na -l: 
bodo šli, si bo ogledal, bo 
prebral.

•	 Izjema je glagol biti, ki 
ima tudi v prihodnjiku 
nesestavljene oblike: 
bom – boš – bo; bova – bosta – 
bosta; bomo – boste – bodo.

•	 Dejanje/dogajanje, ki se 
je zgodilo pred trenutkom 
govorjenja (v preteklosti): 
Film Kekec so gledalci 
postavili na prvo mesto. 

•	 Ne moremo ga določiti le 
po končnici (saj rečemo 
npr. smo postavili, ste 
postavili, so postavili; 
bi postavili …), ampak 
ga moramo sestaviti iz 
sedanjiške oblike glagola 
biti v ustrezni osebi 
(za ednino sem, si, je) in 
opisnega deležnika na -l. 

•	 Dejanje, ki poteka  
v trenutku govorjenja:  
se spomnimo, mislite.

•	 Dejanja, za katera je 
značilna brezčasnost 
oz. nadčasovnost, saj so 
potekala/se dogajala pred 
trenutkom govorjenja, 
med njim in bodo tudi po 
njem.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Povzamemo obravnavano snov s prikazi v i-učbeniku na str. 98 in 100 pod ikono . 

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj smo se o glagolu naučili v prejšnjih urah:

•	 Kaj poimenujejo glagoli?
•	 Kako jih delimo glede na pomen?
•	 Zakaj so glagoli pri oblikovanju stavkov tako pomembni?
•	 Kako jih delimo glede na to, ali imajo ob sebi podatek o vršilcu dejanja/nosilcu stanja?
•	 Kako jih delimo glede na to, ali imajo ob sebi podatek o prejemniku/predmetu dogajanja? 
•	 Kako jih delimo glede na glagolski vid?
•	 Kako jim lahko vid spreminjamo?
•	 Katere oblike so osebne in katere neosebne?
•	 Katere oblikovne lastnosti lahko določimo osebnim glagolskim oblikam?

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 101 in s pomočjo podčrtanih glagolov dijake usmerimo  
v opazovanje naklona. S pomočjo vprašanj na str. 101 in 102 dijaki spoznajo: 

•	 kaj je glagolski naklon,
•	 da ločimo povednik, velelnik in pogojnik,
•	 kdaj uporabljamo posamezni naklon.

Pomagamo si z učbenikom na str. 102.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 102 pod ikono :

GLAGOLSKI NAKLON

Izraža razmerje govorečega do glagolskega 
dejanja, stanja. 

POGOJNIKPOVEDNIK VELELNIK

•	 Izraža umišljeno dejanje, ki 
bi se pod določenimi pogoji 
zgodilo v preteklosti (bi bili 
upoštevali), bi se dogajalo 
v sedanjosti oz. se morda 
bo zgodilo (bi zajeli).

•	 Tvorimo ga z opisnim 
deležnikom na -l in 
pogojnikom glagola biti 
v pretekliku ali sedanjiku 
(bi štopal).

•	 Z njim prikazujemo 
dejanje, stanje, dogajanje, 
ki se je/ni zgodilo (je rekel), 
se (ne) dogaja (menim, 
veva) ali se (ne) bo zgodilo 
(bo upošteval).

•	 Glagole lahko postavimo  
v vse čase, osebe in 
števila.

•	 Govoreči naslovnika 
poziva, naj neko dejanje 
stori (daj, zajemi) ali ne (ne 
prepričuj, ne skrivaj). 

•	 Izraža drugo osebo vseh 
treh števil (daj, dajta, 
dajte) ter prvo osebo 
dvojine in množine 
(dajva, dajmo).

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 68–71 dijaki rešijo naloge od 10 do 15.

5. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Preverjanje in utrjevanje znanja

Ponovimo temeljne značilnosti glagola. Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, 
dostopno v i-učbeniku na str. 103 pod ikono .

Dijake razdelimo v 8 skupin. V skupinah v zbirki nalog rešijo nalogo 16 na str. 72. 

POGAJALNI POGOVOR

Učbenik, str. 104–107

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Pogovarjamo se o tem, kako so si dijaki iz Kranjske Gore zamislili sodobnega Kekca. Pomagamo 
si z vprašanji v učbeniku na str. 104.

•	 Dijaki si zamislijo situacijo med sodobnima Kekcem in Prisankom, opisano na str. 104. S pomočjo 
vprašanj jih usmerimo v razmišljanje o pogajanju. 

Obravnava snovi 

Pogledamo si posnetek, dostopen v i-učbeniku na str. 104 pod ikono . 
O posnetku se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 104 in 105. S pomočjo vprašanj dijaku spo-
znajo:

•	 kaj je pogajalni pogovor,
•	 kdaj in s kom se pogajamo,
•	 razliko med neuradnim in uradnim pogajalnim pogovorom,
•	 kako se pripravimo na pogajanje,
•	 kako pogovor poteka,
•	 kako način pogovarjanja prispeva k uspehu pogajanj.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 106 in 107 pod ikono :

POGAJALNI POGOVOR

Pogajanje s starši, kaj smemo in česa ne;  
s prijatelji, kam naj se odpravimo ali koga naj 
povabimo na zabavo ...

•	 Značilni so za poslovanje: o končni ceni 
med kupcem in prodajalcem …  

•	 Značilno je, da se – če se konča  
s soglasjem – dogovor zapiše v obliki 
pogodbe ali posebne listine, ki jo 
podpišejo vse udeležene strani; tak 
dogovor je za vse podpisnike zavezujoč.

NEURADNI POGAJALNI POGOVOR URADNI POGAJALNI POGOVOR 
(sledi določenim pravilom)

Z njim želimo doseči dogovor, ki bi bil sprejemljiv za obe strani; 
pogajanje se izpelje, kadar imata sogovorca (nasprotni strani) 
nekatere interese skupne, druge pa nasprotne.

NAČELA 
POGAJANJA

Dobro razmislimo o svojem stališču, predlogu, mnenju 
in poskusimo najti čim več argumentov, s katerimi bomo 
utemeljevali njegovo smiselnost.

Ugotavljanje skupnih točk in razlik.

Iskanje dobrih in slabih strani pri razlikah.

Oblikovanje dogovora ali rešitve, ki je sprejemljiva za vse 
in upošteva interese vseh strani.

POTEK 
POGAJANJA

•	 Sogovorca	med	predstavljanjem	in	utemeljevanjem	njegovih	
predlogov	ali	pogledov	ne	prekinjamo,	temveč	mu	pozorno	
sledimo.

•	 To	mu	pokažemo	tako,	da	ga	med	poslušanjem	gledamo,	mu	
prikimavamo	in	se	v	svojih	odzivih	navezujemo	na	to,	kar	nam	je	
povedal.

Pripravljeni	smo	na	iskanje	skupnih	točk	in	razmišljamo	o	tem,	ali	
so	sogovorčevi	argumenti	prepričljivi.

Svoje	predloge	utemeljujemo	z	logičnimi	argumenti	in	se	ne	
sklicujemo	na	»avtoritete«.

Svoje	predloge	izrazimo	v	obliki	možnosti,	želje	ali	vprašanja	
(morda, mogoče bi bilo bolje; kaj če bi; ali ne bi).

Svoje	nestrinjanje	izrazimo	vljudno	in	s	protiargumenti.
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Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki si zamislijo, da Kekec pri pogajanjih ni bil uspešen. Situacija je natančneje opisana v učbeni-
ku na str. 107. Napišejo pogajalni pogovor z drugačnim zaključkom. 

Domača naloga 

•	 Zbirka nalog, str. 72–78, naloge od 1 do 7.
•	 Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 107.

5. SKLOP: 

KAJ SE DOGAJA NA ZASEDANJIH DIJAŠKEGA PARLAMENTA?

Predlagano št. ur za obravnavo: 7
UČNI CILJI 5. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti zapisnika, uradnega potrdila, pooblastila in izjave,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila in zapisanih besedil sošolcev,
•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu ter izrekajo svoje (ne)

strinjanje z njimi,
•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 sistematično usvajajo temeljne oblikovne značilnosti prislovov, predlogov in veznikov.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
ZAPISNIK

Učbenik, str. 110–116

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija 

•	 Z dijaki se s pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 110 pogovarjamo  
o medčloveških odnosih. 

•	 Pogledamo si slike na str. 110 in razmislimo, kakšna je vloga govorjenja  
v parlamentarnih ureditvah.

•	 Pogovarjamo se o različnih parlamentih in pogovor usmerimo v to, kaj je  dijaški parlament.

Obravnava snovi 

Dijaki si zamislijo, da se kot predstavniki svoje šole udeležijo seje Parlamenta Dijaške organizacije 
Slovenije. Preberemo si vabilo na sejo na str. 111.

Dijake razdelimo v dvojice. Zamislijo si, da so bili na seji izbrani za zapisnikarja. Ogledajo si posne-

tek zasedanja dijaškega parlamenta, dostopnega v i-učbeniku na str. 112 pod ikono .4  Ob po-
slušanju posnetka si dijaki delajo zapiske, nato pa v dvojicah napišejo zapisnik.

Preberemo nekaj zapisnikov in razmislimo, kaj bi jim še morali dodati. 

Dijaki spoznajo:

•	 kaj je zapisnik in kdaj ga pišemo,
•	 da je zapisnik uradno, pripovedovalno, prikazovalno, objektivno in zapisano besedilo,
•	 zakaj je zapisnik uradna listina.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 115.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 115 pod ikono :

ZAPISNIK

Uradno 
imenovani 
pisec piše 

o uradnem 
dogodku. 

Zapisnikar 
predstavlja potek 

enkratnega, 
neponovljivega 

dogodka.

Piščev edini 
namen je  

verodostojno 
prikazati potek 

dogajanja in 
sklepe.

Pisec se v njem 
ne razodeva, ne 
izraža mnenja 
o posameznih 

izjavah in 
sklepih ter 
ničesar ne 
vrednoti.

URADNO 
BESEDILO

PRIPOVEDOVAL-
NO BESEDILO

PRIKAZOVAL-
NO BESEDILO

OBJEKTIVNO 
BESEDILO

ZAPISANO 
BESEDILO

Je pisni zapis, ki povzame potek sestanka po 
natančno določenem dnevnem redu, njegovi 

sklepi pa so obvezujoči za vse udeležence

ZGRADBA ZAPISNIKA

GLAVA:
•	 Poimenujemo dogodek. 
•	 Predstavimo okoliščine, 

v katerih je potekal. 
dogodek: Zapisnik 3. redne 
seje Parlamenta Dijaške 
organizacije Slovenije. 

•	 Navedemo, kdo od 
vabljenih je prisoten in 
kdo ne.

•	 Kadar je povabljenih malo, 
jih navedemo z imenom in 
priimkom.

•	 Če je udeležencev veliko, 
zapišemo le njihovo 
število: 56 dijakov, 
30 obiskovalcev in člani 
predsedstva DOS-a.

JEDRNI DEL:
•	 Najprej navedemo dnevni red, iz katerega 

lahko bralci razberejo, o katerih temah se 
je govorilo.

•	 Nato poročamo o poteku vsake 
točke sestanka, tako da navedemo 
najpomembnejše izjave udeležencev 
(kaj je kdo rekel, povedal, predlagal, 
vprašal, zatrdil, dokazoval) in kaj so 
udeleženci sklenili.

•	 Poročamo torej o izrečenih besedah, 
izjavah oz. o prvotnem govornem 
dogodku, ki so predstavljali poročila ali 
sodelovali v razpravi in sklepe.

•	 O izjavah udeležencev najpogosteje 
poročamo z odvisnim govorom, jih 
s svojimi besedami obnovimo: Član 
predsedstva je poslance povabil, naj redno 
obiskujejo spletno stran DOS-a.

 
 govorec + glagol rekanja + vsebinska 

obnova

SKLEPNI DEL:
•	 Najprej navedemo, kdaj se je 

sestanek končal.
•	 Navedemo okoliščine, v katerih 

je nastal zapisnik: kdaj je bil 
zapisnik napisan (v Ljubljani, 
7. 2. 2017), kdo ga je zapisal 
(zapisnikar: Matej Kovač), 
kdo je vodil sestanek (vodja 
sestanka: Matic Benko), kdo 
je zapisnik potrdil in tako 
zagotavlja njegovo resničnost. 
Verodostojnost zapisanega in 
podpisov je potrjena tudi z žigom.

•	 Včasih so zapisniku dodane še 
priloge; navajamo jih spodaj levo 
(poročilo o delovanju odborov, 
rezultati volitev).

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 79 dijaki rešijo naloge od 1 do 5.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

4 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za 
učitelje www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com. 
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Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj smo se naučili o zapisniku v prejšnji uri:

•	 Kdaj in zakaj pišemo zapisnik?
•	 Kakšno besedilo je zapisnik?
•	 Zakaj je to uradna listina?

Obravnava snovi 

Preberemo zapisnik v učbeniku na str. 112 in 113. Dijaki zapisnik, ki so ga sami napisali v prejšnji 
uri, primerjajo s prebranim. O prebranem zapisniku se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 114. 

Dijaki spoznajo:

•	 kako je zapisnik sestavljen,
•	 o čem poročamo v jedrnem delu zapisnika,
•	 kaj je zapisnik sklepov.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 115 in 116.

Ob razlagi ponovno na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 115 pod ikono  

.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog preberemo zapisnik na str. 80–82 in dijaki rešijo naloge pod njim.

Domača naloga

Dijaki pišejo zapisnike nekaj naslednjih razrednih ur. Natančna navodila za nalogo so podana v uč-
beniku na str. 116. 

PRISLOVI

Učbenik, str. 117–120

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Pogovarjamo se o tem, ali bi morala biti stališča in razmišljanje dijakov, ki jih izražajo na sejah di-
jaškega parlamenta, zanimiva tudi za širšo javnost.

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 117. S pomočjo vprašanj pod besedilom dijake usmerimo  
v opazovanje prislovov. Dijaki spoznajo:

•	 kaj so prislovi,
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•	 katere vrste prislovov ločimo (če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, do-
stopno v i-učbeniku na str. 118 pod ikono ),

•	 kako se po njih vprašamo,
•	 da lahko okoliščine s prislovi poimenujemo neposredno in posredno,
•	 kaj je značilno za obliko prislovov,
•	 kako lahko še drugače izrazimo okoliščine.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 119 in 120.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 119 pod ikono :

PRISLOVI

So nepregibne besede, ki poimenujejo 
okoliščine dogajanja, poimenujejo konkretno 
prizorišče, čas, vzrok dogajanja > zato so 
polnopomenske besede.

Vloga v stavku:
prislovno določilo

KRAJEVNI
Kje? 

Kam? 
Kod?

ČASOVNI
Kdaj? 

Od kdaj? 
Do kdaj?

NAČINOVNI
Kako?

VZROČNI
Zakaj?

doma včeraj jasno pomotoma zato nehote

NAMERNI
Čemu?

DOPUSTNI
Kljub čemu?

PRISLOVI

Neposredno 
poimenovanje

Posredno 
poimenovanje

PRISLOVNI ZAIMKI

ČASOVNI KRAJEVNI

najprej, letos, lani, sprva, 
doma, nazadnje, kasneje, 

bežno, nehote 

takrat tam tako zakaj

NAČINOVNI VZROČNI

NAČINOVNI PRISLOVI

Iz glagolov imajo 
posebno ime – deležje; 
narejeni so iz sedanjiške 
glagolske oblike  
s končajem -e, -aje, -č.

Narejeni iz pridevnikov, 
so po obliki podobni 
pridevniški besedi za 
srednji spol ednine, le 
naglas je na končnem -o.

Tvorjeni iz lastnostnih 
pridevnikov, so lahko 
narejeni iz osnovnika 
(tekoče), primernika 
(bolj tekoče), presežnika 
(najbolj tekoče).

molče, šepetaje, pojočglasno govorjenje – 
Bilo je glasnó.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Preberejo besedilo na str. 120 in rešijo nalogo nad besedilom. Izberemo 
nekaj dvojic, ki preberejo besedila.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 84–87, naloge od 1 do 11.

PREDLOG

Učbenik, str. 121–126

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Pogovarjamo se o tem, ali imajo organizacije, kakršna je Dijaški parlament, za svoje delovanje kakš-
na pravila. Dijake usmerimo v razmišljanje, ali bi morala tudi razredna skupnost imeti zapisana pra-
vila za delovanje na razrednih urah. Pozovemo jih, naj napišejo tri pravila, ki bi jih morali upoštevati 
pri delovanju razredne skupnosti.
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Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 121 in 122. S pomočjo vprašanj pod besedilom dijake usme-
rimo v opazovanje predlogov. Dijaki spoznajo:

•	 kaj so predlogi in kaj poimenujejo,
•	 da v stavku nimajo samostojne vloge,
•	 da so nepregibne besede,
•	 da vplivajo na obliko besed v stavku,
•	 da se nekateri predlogi vežejo z različnimi skloni,
•	 kakšna je razlika med predložnimi zvezami in prislovi.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 124 in 125.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 124 in 125 pod ikono :

PREDLOGI

Nepregibne in nepolnopomenske besede, ki ne 
poimenujejo prvin stvarnosti, temveč izražajo 
neenakovredno pomensko/logično razmerje med 
njimi.

Vplivajo na sklonsko obliko samostalniške 
besede ali besedne zveze, pred katero stojijo > 
predvidevajo sklon samostalnika in pridevnika.

Prostorsko 
razmerje

Časovno 
razmerje

Načinovno 
razmerje

Vzročno 
razmerje

v Nemčiji,
v posameznih 

državah,
v srednjih šolah

v šol. l. 
2017/2018,

v enem dnevu,
 ob 10. uri

na podlagi 
anket,

z natečajem

zaradi 
prekratke 

predstavitve 
kandidatov

o svojem delu,
 z drugimi 

dejavnostmi

odbor za 
socialno 
področje,
 možnosti 
za boljše 

obveščanje

Tistega, 
ki ga 

dejanje 
prizadeva

Vrsta ali 
lastnost

VEZAVA PREDLOGOV Z ENIM SKLONOM

zaradi, brez, do, 
iz, od, iznad/znad, 

izpod/spod, izpred/
spred, izza, okoli, 

okrog, mimo, 
nasproti, blizu, 
poleg, zraven 

o, prik/h, proti, kljub 

TOŽILNIKRODILNIK MESTNIKDAJALNIK

čez, skozi/skoz, 
zoper

VEZAVA PREDLOGOV Z RAZLIČNIMI SKLONI

Taki predlogi izražajo različna razmerja.

Tožilnik 
Orodnik 

Tožilnik (Kam?) 
Mestnik (Kje?)

na
v

po
ob

s/z med
nad
pod
pred

za

na (sejo) – kam?
na (seji) – kje?

v šolo
v dijaški 

organizaciji

z nemško 
organizacijo – 

s čim?
z glasovanjem – 

kako?
s seje – od kod?

iti med dijake
 pribiti nad vrata

izbirati med dijaki
ležati pod mizo

Orodnik (S kom/s čim, kako?) 
Rodilnik (Od kod?)

PRISLOV PREDLOŽNA ZVEZA

na vsak način, vsekakor, na tak 
način, tako, na drugačen način, 

drugače, na prvem mestu, najprej, 
predvsem

Kraj: iz različnih slovenskih regij, 
v odboru, v mali dvorani, na enem 

mestu 
Čas: ob 10. uri, po predstavitvi, 
do 1. redne seje, v enem dnevu

Način: na podlagi anket, na kratko
Vzrok: zaradi prekratke predstavitve 

Lastnost: v sodelovanju 
z ministrstvom, v zvezi s privatizacijo

šolstva

Včasih namesto prislova 
uporabimo predložne zveze, 

včasih pa je raba prislova 
slogovno ustreznejša.

So izrazi, sestavljeni iz predloga 
in vsaj enega samostalnika ali 

druge polnopomenske besede.

Primerjamo besede zunaj in vrh v besedilu na str. 126. S pomočjo vprašanj pod besedilom ugotovi-
mo razliko med pravimi in nepravimi predlogi. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 126 pod ikono :

PREDLOGI

PRAVI NEPRAVI: 
Izražajo razmerje > ob njih stoji 

samostalnik v rodilniku.
na, po, pred, za, v

Prislovi

okoli
zunaj

Samostalniki

vrh
konec
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Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki preberejo poved iz zapisnika, navedeno v učbeniku na str. 126, in odgovorijo na vprašanja 
pod povedjo.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 87–89, naloge od 1 do 3.

VEZNIK

Učbenik, str. 126–131

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Pogovarjamo se o tem, ali je smiselno zahtevati prisotnost na sestankih. Dijake lahko usmerimo  
v razmišljanje o smiselnosti prisotnosti pri pouku.

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 126. S pomočjo vprašanj pod besedilom in besediloma med 
vprašanji na str. 127 in 128 dijake usmerimo v opazovanje veznikov. Dijaki spoznajo:

•	 kaj so vezniki in kako se razlikujejo od predlogov,
•	 da so nepregibne besede in nimajo konkretnega pomena,
•	 razliko med prirednimi in podrednimi vezniki (če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo ta-

belsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 128 pod ikono ),
•	 da poznamo eno- in večbesedne veznike,
•	 kdaj pred vezniki pišemo vejico.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 129 in 130.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 129 pod ikono :

VEZNIKI

Besede, ki izražajo logična razmerja 
med prvinami stvarnosti; so 
nepregibne besedne vrste: ne 
spreminjajo oblike (se ne sklanjajo, ne 
stopnjujejo, ne spregajo).

Nekateri izražajo 
enakovredno razmerje med 

prvinami stvarnosti.

Izražajo razmerja ne le med 
bitji, rečmi, lastnostmi, 

temveč tudi med 
dogodki; vsi vezniki lahko 

povezujejo tudi stavke.

Ne vplivajo na obliko 
besede za seboj. 

PRIREDNI 
•	 Povezujejo enakovredne dele: besede, besedne zveze, stavke.

•	 Izražajo različna logična razmerja.

PODREDNI 
Povezujejo neenakovredne dele – le stavke.

a)  vezalnost, 
istovrstnost, 
sočasnost

b)  stopnjevanje
c)  izbira
č)  nasprotje
d)  posledica
e)  pojasnilo
f )  sklep
 

Primeri:
a)  Poslanci so razpravljali o zapletih pri 

prejemanju pošte in iskali možnosti za boljše 
obveščanje.

b)  Poslanci niso samo razpravljali o zapletih 
pri prejemanju pošte, temveč so tudi iskali 
možnosti za boljše obveščanje. 

c)  Po njegovem lahko do zapletov prihaja zaradi 
dveh razlogov: ali učitelji dijakom pošte ne 
izročijo ali pa se kje izgubi.

č)  Ankete so poslali na 130 šol, a jih je vrnilo le 
88 šol. 

d)  Projekt ZOFVI jim je vzel preveč časa, zato se 
z drugimi niso ukvarjali.

e)  Po volitvah je imel eden izmed poslancev 
pripombo glede postopka predstavitve 
kandidatov, in sicer je predlagal …

f)  Po volitvah je eden izmed poslancev 
predlagal daljšo predstavitev kandidatov, 
torej je imel pripombo glede postopka.

Primeri:
a)  Ko so se volitve končale, je eden izmed 

poslancev pripomnil ...
b)  Zbrali so se tam, kjer so ...
c)  Pritožil se je, ker so bile predstavitve 

kandidatov prekratke.
č)  Govoril je tako, da ga nihče ni razumel.
d) Povabil jih je, da bi se skupaj dogovorili 

o dnevnem redu.
e)  Če bi sodelovala na seji, bi predlagala ...
f )  Predstavitev naj bi trajala od 5 do 10 min, 

kot je bilo v navadi prejšnja leta.
g) Čeprav so se ukvarjali predvsem s tem 

zakonskim osnutkom, so v odboru 
obravnavali tudi predlog Pravilnika  
o šolskem redu v  SŠ.

h)  Izvoljenim svetnikom in svetnicam je 
povedal, da njihov mandat traja do 1. redne 
seje naslednjega šolskega leta.

i)  Izpostavila je projekt, ki poteka 
v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo.

a)  časovno razmerje 
b)  krajevno razmerje
c)  vzrok
č)  načinovno razmerje
d) namen
e)  pogoj
f )  primerjava
g)  dopustnost
h)  vsebina oz. 

predmetnost
i)  lastost

VEZNIKI



46

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki preberejo poved v učbeniku na str. 130 in presodijo, ali je jasna oz. razumljiva. Odgovorijo na 
vprašanja pod povedjo.

Domača naloga 

Zbirka nalog, str. 90–94, naloge od 1 do 4.

URADNO POTRDILO, POOBLASTILO, IZJAVA

Učbenik, str. 131–138

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Preberemo opise nekaterih postopkov iz poslovnika Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije  
v učbeniku na str. 131 in se s pomočjo vprašanj pod besedilom pogovorimo o njem.

Obravnava snovi 

Dijaki si ogledajo potrdilo, pooblastilo in izjavo na str. 131 in 132. S pomočjo vprašanj pod besedili 
spoznamo značilnosti teh besedilnih vrst. Dijaki spoznajo:

•	 da so vsa tri besedila enogovorna uradna besedila,
•	 da so največkrat pisana v obliki obrazcev,
•	 kakšna je značilna oblika tovrstnih besedil,
•	 kaj je značilno za jezik in slog tovrstnih besedil.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 133, 134 in 135.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 134 pod ikono :

ENOGOVORNA URADNA BESEDILA 

IZJAVAPOOBLASTILOPOTRDILO

•	 Tvorijo jih ustanove ali posamezniki 
kot nosilci določene družbene vloge: 
poslanci, predsedniki, stranke v postopku 
pred sodiščem in so tudi namenjena 
ustanovam oz. družbenim telesom.

•	 Besedilo, tvorjeno v imenu uradne 
ustanove, je opremljeno z žigom, 
ki dokazuje veljavnost in pristnost 
dokumenta, ter s podpisom 
izpolnjevalca, ki jamči za resničnost 
podatkov.

•	 Potrjujemo, pooblaščamo in izjavljamo  
v svojem imenu, zato uporabljamo glagole 
v 1. osebi ednine (ali množine, kadar 
sporočamo v imenu ustanove, podjetja).

•	 Upoštevamo predpisano obliko. 
•	 Upoštevamo načela dobrega 

uradovalnega sloga: besedilo mora 
biti smiselno, zaokroženo in razumljivo, 
objektivno, natančno, jasno, jedrnato ter 
slovnično in pravopisno pravilno. 

ZGRADBA ENOGOVORNIH URADNIH BESEDIL

GLAVA
•	 Ime, priimek in naslov 

osebe, ki kaj potrjuje, koga 
pooblašča ali kaj izjavlja 
(sporočevalec).

•	 Kraj in datum nastanka 
besedila (ta podatek lahko 
navedemo tudi levo spodaj, 
in sicer pred podpisom).

JEDRNI DEL
•	 Naslovimo besedilo: Potrdilo, 

Potrdilo o plačilu, Izjava  
o odstopu.

•	 Navedemo podatke o osebi, 
na katero se potrdilo nanaša: 
vsaj ime in priimek ter naslov 
ali datum in kraj rojstva.

•	 Podatek o tem, kaj 
se potrjuje/za kaj se 
pooblašča/o čem se izjavlja.

•	 Dodamo lahko tudi podatek 
o tem, za kateri namen se 
izdaja potrdilo/pooblastilo.

ZAKLJUČNI DEL
•	 Lastnoročni podpis, saj 

z njim jamčimo, da je 
potrdilo pristno in da so 
podatki v njem resnični.

Natančneje si ogledamo posamezna besedila.
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Za uradno potrdilo dijaki spoznajo:

•	 da sporočevalec z njim potrjuje neko dejanje ali stanje,
•	 da ga najpogosteje izdajo ustanove in organizacije in katere ustanove in organizacije jih največ-

krat izdajajo,
•	 da je najpogosteje tudi namenjeno drugim ustanovam in organizacijam,
•	 da so največkrat v obliki obrazcev, ki jih je treba le izpolniti,
•	 kakšna je značilna oblika potrdil,
•	 kako potrdilo napišemo sami.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 135.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 135 pod ikono :

URADNO POTRDILO

IZDAJAJO GA:

•	 Potrdilo o šolanju: z njim 
določena šola potrjuje, da je 
nekdo njen dijak/učenec.

•	 Potrdilo o opravljenih 
izpitih: fakulteta potrjuje, 
da je kdo opravil določene 
izpite.

•	 Spričevala ali diplome: 
potrjujejo zaključek 
določene stopnje šolanja.

•	 Potrdilo o državljanstvu
•	 Potrdilo o nekaznovanosti
•	 Potrdilo o poravnanih 

davčnih obveznostih

Zdravniško spričevalo: 
zdravnik potrjuje, da je nekdo 
zmožen opravljati vozniški izpit 
ali določen poklic, npr. vojaka, 
nogometnega sodnika. 

Banke in pošteŠole DržavaZdravstvene 
ustanove

•	 Potrdilo o sprejemu pošiljke
•	 Vročilnica
•	 Odrezek položnice 

Je pisno besedilo, s katerim sporočevalec potrjuje neko dejanje 
ali stanje.
Izdajo ga ustanove ali organizacije.
Največkrat je namenjeno drugi ustanovi, organizaciji oz. uradni 
osebi.
Praviloma je zapisano na natisnjenih obrazcih, ki jih je treba le 
pravilno izpolniti.

Ko izpolnimo obrazec, podatkov ne smemo več popravljati.

Za uradno pooblastilo dijaki spoznajo:

•	 da sporočevalec z njim drugi osebi daje pravico, da namesto njega opravi neko uradno dejanje,
•	 da je pooblastitelj praviloma posameznik v nekem uradnem postopku,
•	 da je tudi pooblaščenec praviloma posameznik, redkeje ustanova,
•	 da je besedilo namenjeno uradnemu predstavniku ustanove ali organizacije,
•	 katere podatke mora pooblastilo vsebovati,
•	 da so velikokrat v obliki obrazcev, ki jih je treba le izpolniti,
•	 kakšna je značilna oblika potrdil,
•	 kako pooblastilo napišemo sami.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 136.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 136 pod ikono :

URADNO POOBLASTILO

Je pisno besedilo, s katerim sporočevalec (pooblastitelj) drugi osebi 
(pooblaščencu), ker tega ne more izvesti sam, daje pravico, 
da namesto njega opravi določeno uradno dejanje: prevzame uradno 
listino, ga zastopa na sodni obravnavi, se namesto njega udeleži 
sestanka ali skupščine in tudi glasuje, dviguje denar  
z bančnega računa.

POOBLAŠČENEC VRSTE POOBLASTILNAMENJENOST 
POOBLASTILA

POOBLASTITELJ

Je posameznik,  
v nekaterih primerih je 
lahko podjetje, društvo 
ali zavod.

Je posameznik, ki je 
udeležen v uradnem 
postopku (kot stranka 
na sodišču) ali pa 
je nosilec posebne 
uradne vloge (direktor 
podjetja, odvetnik).

Tretji osebi, 
pogosto uradnemu 
predstavniku ustanove 
ali organizacije.

•	 Pooblastilo za dvig poštne 
pošiljke

•	 Pooblastilo banki za 
plačevanje posamezne 
obveznosti (trajni nalog)

•	 Pooblastilo odvetniku 
za zastopanje v uradnih 
postopkih

•	 Pooblastilo zastopniku  
(npr. patentni pisarni)

ZGRADBA POOBLASTILA

GLAVA
•	 Ime, priimek in naslov 

osebe, ki koga pooblašča 
(sporočevalec).

•	 Kraj in datum nastanka 
besedila (ta podatek 
lahko navedemo tudi 
levo spodaj, in sicer pred 
podpisom).

JEDRNI DEL
•	 Naslovimo besedilo (Pooblastilo) in navedemo 

podatke o osebah, na kateri se pooblastilo 
nanaša: ime in priimek, naslov ter datum in kraj 
rojstva tako pooblaščenca kot pooblastitelja.

•	 Podatek o tem, za kaj se pooblašča in koliko 
časa pooblastilo velja (datumsko).

•	 Namen izdaje pooblastila: katero dejavnost 
oz. v kolikšnem obsegu je pooblaščenec 
upravičen opravljati uradno dejavnost v imenu 
pooblastitelja.

•	 Pooblastilo je lahko splošno (namestnik 
direktorja določenega podjetja ob njegovi 
daljši odsotnosti je pooblaščen za opravljanje 
vseh poslov, ki spadajo v redno poslovanje 
podjetja) ali posebno (le za opravljanje 
posamezne dejavnosti, npr. za prevzem 
pošiljke na pošti ali za prevzem spričevala).

ZAKLJUČNI DEL
•	 Lastnoročni podpis, 

saj z njim jamčimo, 
da je pooblastilo 
pristno in da so 
podatki v njem 
resnični.

Za uradno izjavo dijaki spoznajo:

•	 da sporočevalec v tem besedilu zagotavlja, da so podatki v sporočilu resnični ali da bo nekaj sto-
ril,

•	 da je sporočevalec lahko posameznik ali predstavnik ustanove,
•	 da je izjava pogosto del nekega daljšega besedila,
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•	 kakšna je značilna oblika izjav,
•	 kako izjavo napišemo sami.

Pri obravnavi si pomagamo z učbenikom na str. 137.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 137 pod ikono :

URADNA IZJAVA

Je pisno besedilo, s katerim sporočevalec 
zagotavlja, da so podatki v sporočilu 

resnični.

Lahko so tudi natisnjeni obrazci: različne 
pristopne izjave za članstvo v društvih, 

naročilnice, garancijski listi. 

POSAMEZNIK PREDSTAVNIK USTANOVE

Ravnatelj šole: izjava 
o sodelovanju v mednarodnem 
projektu.

•	 Avtor raziskovalne naloge: 
izjava o avtorstvu.

•	 Maturant, ki s tem opravlja 
del mature: izjava 
o resničnih podatkih.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica napiše potrdilo, pooblastilo in izjavo. Natančnejša navodi-
la so navedena v učbeniku na str. 137 in 138. Skupaj pregledamo in ovrednotimo nekaj besedil.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do spleta (za delo v skupinah),
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o uradnem potrdilu, pooblastilu in izjavi.
•	 Pogovarjamo se o tem, ali so dijaki že kdaj izpolnjevali tovrstna besedila in ali so vedno bila le  

v papirni ali kdaj tudi v digitalni obliki. 

Obravnava snovi 

Povemo, kaj je digitalno potrdilo. Pomagamo si z učbenikom na str. 137. Dijaki se razdelijo v skupi-
ne in s svojimi telefoni ali z i-učbenikom pod ikono  na str. 137 najdejo zahtevek za pridobitev 
digitalnega potrdila za prijavo v sistem e-Študent. Vsaka skupina razmisli o tem, zakaj so ponujene 
tri jezikovne možnosti. 

Pogovorimo se še o večjezičnosti v Evropskem parlamentu. Dijaki preberejo besedilo v učbeniku 
na str. 138. Nekaj dijakov pozovemo, da ga komentirajo.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog preberemo besedila na str. 94–96 in na str. 96–102. Dijaki rešijo naloge od 1 do 5.



49

Domača naloga

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 138.

6. SKLOP: 

MOJA SKUPNOST – MOJ DOMAČI KRAJ

Predlagano št. ur za obravnavo: 8
UČNI CILJI 6. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti reportaže,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih 
besedil/govornih nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 
ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 sistematično usvajajo temeljne oblikovne značilnosti členkov in medmetov,
•	 besedam določajo slogovno vrednost in povedo, v katerih okoliščinah bi lahko uporabili slogov-

no zaznamovano besedo, 
•	 v besedilih ali v skupini besed prepoznavajo slogovno zaznamovane besede/besedne zveze in 

jih zamenjajo s slogovno nezaznamovanimi, 
•	 vrednotijo ustreznost svojih in tujih besedil, prepoznavajo slogovne napake, jih odpravljajo in 

utemeljujejo svoje popravke,
•	 pred sprejemanjem besedil ali po njem predstavljajo pomen danih besed in frazemov iz besedila,
•	 nadomeščajo proste besedne zveze s frazemi in obrnjeno.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
REPORTAŽA

Učbenik, str. 140–144

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija 

•	 Pogovarjamo se, kako je za nas poleg družine pomembna povezanost z ljudmi iz našega okolja 
in ali le-to vpliva na nas, naše vrednote in poglede na življenje. Pomagamo si z učbenikom na str. 
140.

•	 Preberemo besedilo na str. 140 in se s pomočjo vprašanj na str. 140 in 141 pogovorimo o njem.

Obravnava snovi 

Razmislimo, ali smo zadovoljni z življenjem v domačem kraju in kako bi ga lahko izboljšali. Dijake 
spomnimo na oddaje, v katerih novinarji predstavljajo težave ljudi in krajev, npr. Tednik ali Preverjeno.

Ogledamo si TV-prispevek, dostopen v i-učbeniku na str. 141 pod ikono .5 Še pred ogledom di-
jake s pomočjo vprašanj na str. 141 opozorimo, na kaj naj bodo pozorni pri gledanju prispevka. Po 
ogledu se pogovorimo o ogledani reportaži. Pomagamo si z vprašanji na str. 141, 142 in 143. S po-
močjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 o čem reportaža govori,
•	 kako se razlikuje od poročila,
•	 kaj je izhodišče za reportažo,
•	 kaj želi novinar z reportažo doseči in kako,
•	 kaj je značilno za reportaže in za novinarjev slog v tej bes. vrsti,
•	 kako je reportaža zgrajena.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 143 in 144 pod ikono :

REPORTAŽA

Je daljše publicistično besedilo, v katerem novinar predstavi 
resnično dogajanje, položaj/razmere, osebo, potovanje ... 
Izhodišče za razmislek je dogodek o širših političnih ali 
gospodarskih razmerah, o položaju določene skupine ljudi, 
kulturnem in družabnem dogajanju, športnih dogodkih,  
o življenju in težavah krajev in ljudi, naravnih katastrofah ...

ZNAČILNOSTITEMA NAMEN

•	 Popelje nas neposredno na prizorišče.
•	 Tvorec prevzame vlogo enega od udeležencev, dogajanja 

pa ne komentira ali ocenjuje – naslovniku prikazuje številne 
in privlačne podrobnosti, ki so sicer vidne le udeležencem 
dogajanja.

•	 Novinar predstavlja vrsto osebnih resnic ali pogledov 
sogovorcev na problem – razmere mora dobro poznati in se 
vanje vživeti.

•	 Pomembna je dramatičnost, saj lahko naslovnik doživlja le 
dogajanje, ki je prikazano kot vznemirljivo, razburljivo, napeto.

•	 Dobro reportažo ustvari novinarjev reportažni slog.
•	 Poleg izbora tematike mora znati poročati o govorjenju drugih, 

mnoga jezikovna sredstva, značilna za literaturo, montažo 
podob, dramatično zgradbo  ...

•	 Aktualna in zanimiva za 
vse občinstvo.

•	 Izhodišče reportaže je 
novica (ali vest).

•	 Reportaža sicer govori 
o aktualnih/zanimivih 
temah, vendar se na 
dogodke ne odziva 
tako hitro kot poročilo 
ali novica.

•	 Predstaviti izbrano 
temo. 

•	 Novinar z reportažo želi 
vplivati na bralčevo/
gledalčevo doživljanje in 
na njegovo prepričanje.

ZGRADBA 
REPORTAŽE

GLAVA (zapisana)
NAPOVED (posneta)

Naslovje in vodilo ali pritegnitev; 
prebere napovedovalec oz. 
voditelj širše oddaje.

UVOD Predstavi izhodiščni dogodek/
novico oz. problem.

JEDRO
Sledijo si: zaplet (predstavitev 
težav, različnih mnen)j, vrh in 
razplet.

ZAKLJUČEK
Nakazana je rešitev ali posredno 
povzeto sporočilo reportaže.

Pogovorimo se o tem, ali se dijaki strinjajo z uredniško politiko, da reportaže v nasprotju z novica-
mi in poročili niso objavljene na prvih straneh časopisov ali v osrednjih TV-poročilih.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 103 in 104 dijaki rešijo naloge od 1 do 3.

Domača naloga

Zbirka nalog, str. 104–109, naloge od 4 do 10.

5 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za 
učitelje www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com. 
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ČLENEK IN MEDMET

Učbenik, str. 144–148

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Pogovarjamo se o tem, kako je pri reportažah pomemben slog. Dijake pozovemo, naj razmislijo, 
kako v svojih besedilih navadno dosežejo jedrnatost in živost. Izbirajo lahko med odgovori v učbe-
niku na str. 144.

Obravnava snovi 

Preberemo osnutek in končno različico besedila v učbeniku na str. 145. S pomočjo vprašanj na str. 
145 ugotovimo, kakšna je razlika med besediloma. Dijake usmerimo v opazovanje členkov.

Preberemo še spodnje besedilo na str. 145 in opazujemo krepko poudarjene členke. O besedilu se 
pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 146. Dijaki spoznajo:

•	 kaj nam povedo členki,
•	 da so nepregibne in nepolnopomenske besede,
•	 kakšna je razlika med prislovi in členki,
•	 kako mesto členka v povedi vpliva na njen pomen.

Pomagamo si z učbenikom na str. 146 in 147.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 147 pod ikono :

ČLENKI

še, samo, šele, 
predvsem, 

posebej, tudi, 
celo

morda, baje, 
menda, seveda, 

gotovo

da ne ali

Izražanje 
mnenja/sodbe 

Izražanje 
prepričanja

Izražanje 
pritrjevanja

Izražanje 
zanikanja

Vpraševanje

•	 Nepregibne	in	nepolnopomenske	besede.
•	 Po	njih	se	ne	moremo	vprašati.
•	 So	del	stavčnega	člena,	pred	katerim	stojijo	ali	se	
nanj	pomensko	navezujejo.

•	 V	povedi	lahko	stojijo	na	različnih	mestih	>	s	tem	
se	spremeni	pomen	povedi:		MOL že načrtuje 
prenovo tri leta starega predora. – MOL načrtuje 
prenovo že tri leta starega predora. 

•	 Nadomestimo	jih	s	celim	stavkom: Baje načrtujejo 
prenovo nekaterih podhodov. – Ljudje pravijo, da 
načrtujejo prenovo nekaterih podhodov. Govori se, 
da načrtujejo prenovo nekaterih podhodov.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 109–112 dijaki rešijo naloge od 1 do 9.
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2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o členkih. Dijake usmerimo  
v razmišljanje, da s pomočjo členkov sporočevalec izraža svoje mnenje.

•	 Povemo, da svoje mnenje mnogokrat izražajo tudi govorci v izjavah za televizijo, in povprašamo, 
ali so se dijaki že kdaj znašli v taki situaciji ter kako so/bi ravnali, če so/bi se znašli v njej. Pomaga-
mo si z učbenikom na str. 147.

Obravnava snovi 

V učbeniku na str. 147 imamo zapisan pogovor med novinarjem in sogovorci, ki jih je prosil za so-
delovanje. Dijake pozovemo, naj z izrazi, navedenimi na str. 147, dopolnijo besedilo. S pomočjo 
vprašanj na str. 148 dijake usmerimo v opazovanje medmetov. Dijaki spoznajo:

•	 kaj izražamo z medmeti,
•	 katere vrste medmetov poznamo,
•	 čemu in v katerih besedilih jih uporabljamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 148.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 148 pod ikono :

MEDMETI

Razpoloženjski Velelni 
•	Navezovanje/
ohranjanje	stikov	
(živijo, ojla)

•	 Vabljenje	živali/
ukazovanje	(pst)

Posnemovalni

mhm, hm, ej, hi hi hi, ha ha din don, cin cin

Uporabljamo	jih,	da	bi	bilo	naše	besedilo	bolj	živo,	da	bi	se	
bralec	čim	bolj	vživel	v	dogajanje	ali	v	naše	občutke;	pogosti	
so	v	vsakdanjih	pogovorih,	v	subjektivnih	novinarskih	besedilih	
in	v	umetnostnih	besedilih,	redki	pa	so	v	strokovnih	ali	
uradovalnih	besedilih.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina reši eno izmed nalog v učbeniku na koncu str. 148.

V zbirki nalog na str. 112 in 113 dijaki rešijo naloge od 10 do 12.
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BESEDNE VRSTE

Učbenik, str. 149

Predlagano št. ur za obravnavo: 1
Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Z dijaki v tej uri ponovimo, katere besedne vrste smo spoznali in kaj je zanje značilno. 

Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 149 pod 
ikono , sicer pa si dijaki miselni vzorec ogledajo v učbeniku.

Dijake razdelimo v 8 skupin. Vsaka skupina obnovi, kaj smo se naučili o posamezni besedni vrsti, in 
sicer:

1. skupina: samostalniška beseda, samostalnik;
2. skupina: samostalniška beseda, samostalniški zaimek in posamostaljeni pridevnik;
3. skupina: pridevniška beseda, pridevnik;
4. skupina: pridevniška beseda, pridevniški zaimek in števnik;
5. skupina: glagol;
6. skupina: prislov;
7. skupina: predlog in veznik;
8. skupina: členek in medmet.

Dijaki o izbrani besedni vrsti povedo:

•	 ali je polno- ali nepolnopomenska,
•	 ali je pregibna ali ne,
•	 kako se po njej vprašamo,
•	 kaj nam pove,
•	 katere oblikoslovne kategorije ji lahko določimo,
•	 kakšno vlogo ima v stavku,
•	 vsaj 10 primerov te besedne vrste.

Pomagajo si s svojimi zapiski in z miselnim vzorcem na str. 149.

SLOGOVNO NEZAZNAMOVANE IN SLOGOVNO ZAZNAMOVANE 
BESEDE

Učbenik, str. 150–156

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Z dijaki se pogovarjamo o tem, kako prepoznajo prišleke iz drugih krajev Slovenije in kaj vse lahko 
razberejo iz jezika določene družbene skupine. Pomagamo si z učbenikom na str. 150.

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo na str. 150 in 151. O besedilu se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 152 in 
153. Dijake z vprašanji usmerimo v opazovanje slogovno zaznamovanih besed. Dijaki spoznajo:

•	 da so besede glede na slogovno vrednost lahko nezaznamovane ali zaznamovane,
•	 da so besede slogovno zaznamovane čustveno, socialno ali funkcijsko.
Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 153 pod 
ikono .

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Odgovorijo naj na vprašanja v učbeniku na str. 153 in 154 (pod misel-
nim vzorcem).

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o slogovni (ne)zaznamovanosti besed:

•	 Kdaj so besede slogovno nezaznamovane in kdaj zaznamovane?
•	 Kako so lahko besede zaznamovane?
•	 Povejte primer čustveno, socialno in funkcijsko zaznamovane besede.

Obravnava snovi 

Natančneje si ogledamo slogovno zaznamovane besede. Razložimo,

•	 kaj izražamo s čustveno zaznamovanimi besedami,
•	 s katerimi besedami izražamo naklonjenost, s katerimi nenaklonjenost,  

s katerimi vznesenost,
•	 kako besede razkrivajo našo krajevno/pokrajinsko pripadnost, starost, poklic, družbeno vlogo, 

čas, v katerem je besedilo nastalo,
•	 kdaj slogovno nezaznamovane besede postanejo slogovno zaznamovane,
•	 kdaj so besede rabljene ironično.

Pomagamo si z učbenikom na str. 154, 155 in 156.
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 154 in 155 pod ikono :

BESEDE

•	 Isto	stvar,	osebo,	lastnost,	dogajanje	lahko	poimenujemo	z	različnimi	
sopomenkami,	ki	so	slogovno	nezaznamovane	ali	zaznamovane.	
Katero	sopomenko	bomo	uporabili,	je	odvisno	od	tega,	s	kom	se	
pogovarjamo/komu	pišemo,	kdaj	in	kje	se	pogovarjamo,	kje	bo	naše	
besedilo	objavljeno,	kaj	želimo	doseči	...

Slogovno zaznamovaneSlogovno nezaznamovane

•	 Lahko	jih	uporabimo	le	v	določenih	
okoliščinah,	saj	z	njimi	povemo,	
ali	smo	osebi/dejanju	naklonjeni	
ali	ne,	koliko	smo	stari,	od	kod	
prihajamo,	kaj	smo	po	poklicu.

•	 Besede,	s	katerimi	osebe,	stvari,	dejanja,	lastnosti	…	
poimenujemo:	zapolniti, prijetno, ura, žena, sonce,	
z	njimi	pa	dodatno	ne	povemo	ničesar	o	sebi	in	
svojem	osebnem	odnosu	do	teme	ali	sogovorca.

•	 Lahko	jih	uporabimo	v	katerem	koli	besedilu:		
v	leksikonu,	pogovoru	s	prijatelji,	TV-poročilih,	
oddaji	za	mladino.

SLOGOVNO ZAZNAMOVANE BESEDE

•	 ljubkovalnice,	
pomanjševalnice,	
olepševalnice,	
vznesene	besede

•	 slabšalnice,	
zmerljivke,	
psovke,	žaljivke

•	 narečne,	
pokrajinske	
besede

•	 slengovske,	
žargonske	besede

•	 praktičnospora-
zumevalne	
besede

•	 uradovalne	
besede

•	 strokovni	izrazi/
termini

•	 publicizmi

•	 arhaizmi
•	 neologizmi

•	 Z	izrazom,	ki		
v	osnovnem	pomenu	
zaznamuje	pozitivno,	
zaželeno	lastnost,	
osebo	ali	dogodek,	
izrazimo	nasprotno	–	
namesto	odobravanja	
posmeh.

•	 Pravi	smisel	takih	besed	
je	mogoče	razbrati	
le	na	podlagi	širšega	
sobesedila,	v	pomoč	
so	nam	nebesedni	
spremljevalci	–	
poseben	način	pri	
govorjenju,	pri	pisanju	
pa	zapis	v	narekovajih	
ali	poševnem	tisku.

Čustveno 
zaznamovane

Socialno 
zaznamovane

Funkcijsko 
zaznamovane

Časovno 
zaznamovane

Ironično 
zaznamovane

ČUSTVENO 
ZAZNAMOVANE 

BESEDE – 
NAKLONJENOST

LJUBKOVALNICE

POMANJŠEVALNICE

OLEPŠEVALNICE •	 sloveti	(biti	na	slabem	glasu)
•	 ne	najbolj	uglajen (grob, robat)

VZNESENE BESEDE 
Z	njimi	izrazimo	
naklonjenost	oz.	

nenaklonjenost,	pa	
tudi	prepričanje,	da	gre	
za	nekaj posebnega, 

enkratnega, 
usodnega ali nujnega.	

žlahtnost, himna, slavospev, 
izjemnost, katastrofa, kultna, 
velikanski, usodni

SLABŠALNICE

ZMERLJIVKE 
Posameznika	užalimo,	prizadenemo	ali	vsaj	

razjezimo.

PSOVKE 
Užalimo,	prizadenemo	ali	vsaj	razjezimo.

KLETVICE 
Ne	žalimo	določenega	posameznika,	temveč	
z	njimi	izražamo	negativno	razpoloženje	ob	
kakem	dogodku	ali	odklonilen	odnos	do	česa.	

PROSTAŠKE BESEDE	
Ne	žalimo	določenega	posameznika,	temveč	
z	njimi	izražamo	negativno	razpoloženje	ob	
kakem	dogodku	ali	odklonilen	odnos	do	česa.	

grobijan

primitivec

prostak

mat kurja

drek, prekleto

ČUSTVENO 
ZAZNAMOVANE 

BESEDE – 
NENAKLONJENOST

SOCIALNO ZAZNAMOVANE BESEDE

šaht, kuolm, šlemunga, frpruh, 
zajbrovc, kumarat 

Zasavščina? Pejte no u tri krasne! 
frontman

NAREČNE IN 
POKRAJINSKE BESEDE
Razkrijemo pokrajinsko 

pripadnost.

SLENGOVSKE IN 
ŽARGONSKE BESEDE
Razkrijemo pripadnost 
določeni starostni ali 

interesni skupini.

FUNKCIJSKO ZAZNAMOVANE BESEDE

knap, ajmar, živijo, britof

tajkun, Rdeči revirji

uslužbenec v javni upravi, 
sredstva evropskih skladov, 
občine Trbovlje, Zagorje in 

Hrastnik

Strokovne besede ali 
termini

Značilni so za 
posamezno stroko.  
Z njimi v strokovnih in 
znanstvenih besedilih 
pojme z določenega 
področja zelo 
natančno in objektivno 
poimenujemo.  Njihova 
raba je omejena le na 
krog strokovnjakov.

Praktičnosporazu-
mevalne ali 

pogovorne besede
•	 Raba v zasebnih 

vsakdanjih pogovorih 
s sogovorci. Za rabo 
v drugih položajih so 
premalo natančne 
oz. niso značilne za 
cel slovenski prostor.

Publicizmi
Razvili so jih novinarji; 
sprva so bili izvirni, 
nato se ustalijo in 
postanejo klišejski, 
zato se jim je včasih 
bolje izogniti.

Uradovalne besede 
Izrazi, ki jih 
uporabljamo pri 
sporazumevanju  
z uradniki .

fonetika

Z njimi izrazimo svojo družbeno vlogo oz. funkcijo.

ČASOVNO ZAZNAMOVANE BESEDE

zarana prenosnik

Starinske besede – 
arhaizmi

Nove besede – 
neologizmi

Povemo, kdaj se je o predmetnosti 
govorilo, razmišljalo oz. povemo, kateri 

čas nam je bližji.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Odgovorijo naj na vprašanja v učbeniku na str. 156.

V zbirki nalog dijaki rešijo naloge od 1 do 6 na str. 113–117.

Domača naloga

Zbirka nalog, str. 88 (naloge 16, 17 in 18).
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BESEDNE ZVEZE

Učbenik, str. 156–160

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Preberemo odlomek iz besedila Zasavščina? Pejte no v tri krasne v učbeniku na str. 156 in se z dija-
ki s pomočjo vprašanj pod odlomkom pogovorimo o tem, kako bi opredelili govor svojega kraja. 
Opozorimo jih na besedne zveze, ki so jih pri tem uporabili.

Obravnava snovi 

Preberemo še nekoliko spremenjen začetek prvega odstavka na str. 156 in ga primerjamo z izvirni-
kom. S pomočjo vprašanj na str. 156 in 157 dijake usmerimo  
v opazovanje besednih zvez. Ugotovimo, kaj so besedne zveze in da so lahko proste ali stalne. Če 
uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 158 pod iko-
no .

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 117 in 118 dijaki rešijo naloge od 7 do 10.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Dijaki v dvojicah poiščejo čim več frazemov, ki jih poznajo, in jih skušajo spremeniti  
v nezaznamovane besedne zveze.
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Obravnava snovi 

Preberemo frazeme v učbeniku na str. 158 in se s pomočjo vprašanj na str. 158 in 159 pogovorimo 
o njih. 

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo: 

•	 kakšna je razlika med stalnimi in prostimi besednimi zvezami,
•	 katere vrste stalnih besednih zvez poznamo,
•	 ali lahko spreminjamo obliko frazemov,
•	 kakšna je razlika med rekli in rečenicami,
•	 kako lahko frazeme prenavljamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 159 in 160.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 159 in 160 pod ikono :

BESEDNE ZVEZE

•	 Tvorimo	jih	sproti,	kadar	
pišemo	ali	govorimo.

•	 Teh	besednih	zvez	ni	
težko	razumeti,	saj	mora	
poslušalec	ali	bralec	poznati	
le	pomen	posameznih	
besed,	ki	jih	sestavljajo,	in	
temo	besedila.

•	 Naučili	smo	se	jih	in	si	jih	
zapomnili	kot	celoto	in	
jih	tako	tudi	prikličemo	iz	
spomina.

•	 Značilno	je,	da	jih	uporabljamo	
različni	govorci	na	različnih	
krajih	in	ob	različnih	časih	
vedno	v	enaki	zvezi	in	obliki.

PROSTE STALNE

STALNE BESEDNE ZVEZE

•	 Uporabljamo	jih	v	prvotnem, 
neprenesenem pomenu.

•	 Njihov	pomen	razumemo,	če	razumemo	
in	povežemo	pomen	posameznih	besed,	
ki	jih	sestavljajo.

•	 Mednje	spadajo	strokovni izrazi ali 
termini,	ki	jih	uporabljamo	v	strokovnih	
in	uradovalnih	besedilih	(besedno	
zvezo	kemična industrija	razumemo,	če	
vemo,	kaj	pomenita	besedi	kemični	in	
industrija).

•	 Zanje	je	značilno,	da	imajo	vedno	enak	
pomen,	ki	se	ga	naučimo	hkrati		
s	posameznim	frazemom.

•	 Vedno	so	subjektivni,	zato	so	značilni	
za	praktičnosporazumevalna	in	
publicistična	besedila,	oglase	in	
umetnostna	besedila.

•	 nastaviti komu ogledalo

OBJEKTIVNE FRAZEMI – PRENESENI POMEN	
Pomena	ne	moremo	razbrati	
iz	pomena	besed,	iz	katerih	so	

sestavljene.
	

FRAZEMI

oditi s trebuhom za kruhom, biti črna lisa, 
praznovati abrahama, ostati praznih rok, 
zadnji vlak

Počasi se daleč pride. Vsaka vas ima svoj glas. 
Enak se z enakim druži.

•	 Metaforično	je	izražena	življenjska 
resnica ali nauk.

•	 Pri	daljših	besedilih	jih	najpogosteje	
uporabljamo	v	naslovu	ali	z	njimi	
izrazimo	svoje	sporočilo.

•	 Značilni	so	za	subjektivna	publicistična	
besedila	in	za	nekatere	vrste	
umetnostnih	besedil,	npr.	basni.

Nestavčni:
REKLA 

Stavčni:
REČENICE ali PREGOVORI 

Stalnost	pomena	
frazemov

Stalnost	oblike	
frazemov

Prenovitve	
frazemov

•	 Novinarji	pogosto	
uporabljajo	frazeme,	da	bi	
z	njimi	pritegnili	pozornost	
bralcev	(z	naslovi)	ali	
v	sklepu	vplivali	tudi	
na	njihova	čustva,	zato	
frazeme	pogosto	nekoliko	
preoblikujejo.

•	 Del frazema pustijo 
nespremenjen, preostali 
del pa neposredno 
povežejo s temo svojega 
besedila: oditi s trebuhom 
za kruhom  oditi 
s trebuhom za … žogo.

•	 Naučili	smo	se	jih	in	si	jih	
zapomnili	kot	celoto	in	
jih	tako	tudi	prikličemo	iz	
spomina.

•	 Uporabljamo	jih	vedno		
v	enaki	zvezi	in	obliki.

•	 Ne moremo	jih	poljubno	
spreminjati,	razen	kadar	
je	to	potrebno	zaradi	
vključevanja	v	stavek	oz.	
poved.	

•	 Goriška brda – pokrajina, ki 
je ponesla slovensko vino 
v svet.  Brici so ponesli 
slovensko vino v svet.

S pomočjo vprašanj na str. 160 se pogovorimo še o tem, kdaj in kako se naučimo frazemov v mater-
nem jeziku in kako je z uporabo frazemov v tujem jeziku.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 119 in 120 dijaki rešijo nalogi 11 in 12.

Domača naloga

•	 Zbirka nalog, str. 120, naloga 13.
•	 Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 160.
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7. SKLOP: 

PROSTOVOLJSTVO NE POZNA MEJA

Predlagano št. ur za obravnavo: 7
UČNI CILJI 7. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti javnega obvestila,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih 
besedil/govornih nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 
ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 nadomeščajo prevzete besede z domačimi in obrnjeno,
•	 sistematično spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o pisanju prevzetih besed, 
•	 sistematično spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o rabi velike začetnice,
•	 prepoznavajo pravopisne napake v svojih in tujih besedilih, jih odpravljajo in utemeljujejo svo-

je popravke, 
•	 med pisanjem upoštevajo pravopisna pravila.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
JAVNO OBVESTILO

Učbenik, str. 162–168

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Pogovarjamo se o prostovoljstvu. Pomagamo si z vprašanji in besedili v učbeniku na str. 162 in 163.

Obravnava snovi 

Dijake pozovemo, naj se postavijo v vlogo organizatorjev, ki želijo čim več ljudi obvestiti, da se lah-
ko prijavijo za prostovoljno delo. Pomagamo si z vprašanji na str. 163 in 164.

Preberemo besedila na str. 164 in 165. S pomočjo vprašanj pod 5. besedilom dijake usmerimo  
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v opazovanje značilnosti javnih obvestil. Dijaki spoznajo:

•	 kaj so javna obvestila in kaj nam povedo,
•	 da so to obveščevalna besedila,
•	 kaj je zanje značilno,
•	 katere vrste javnih obvestil poznamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 165 in 166.

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 165 in 166 pod ikono :

ZGRADBA JAVNEGA OBVESTILA

SPOROČEVALEC NASLOVNIK 
Tisti, ki je obveščen.

OSREDNJI DEL
Kaj se bo zgodilo/

dogajalo? 
Kje in kdaj se bo zgodilo/

dogajalo?
Kdo bo na dogodku 

sodeloval?

Kaj: krvodajalska akcija, 
humanitarna akcija, delitev 
hrane brezdomcem
Kje in kdaj: v torek, 29. 5. 
2015, od 8. do 12. ure v Splošni 
bolnišnici Izola  
Kdo: študentje, prostovoljci, ki 
bodo opravljali svetovalno delo 

LPP, Društvo SOS, Območno 
združenje Rdečega križa Piran, 

Študentska organizacija 
Fakultete za upravo, Vincencijeva 

zveza dobrote 

Območno združenje Rdečega 
križa Piran obvešča krvodajalce

JAVNO OBVESTILO

V njem 
sporočevalec 
naslovnika jedrnato 
obvešča o dogodku, 
ki se pravkar dogaja 
ali se bo zgodil.

ZNAČILNOSTI
•	 Raba nezapletenih, enostavčnih povedi: Prevoz bo 

organiziran iz Pirana, Portoroža in Lucije.
•	 Glagoli v prihodnjiku ali sedanjiku.
•	 Obveščevalna besedila so objektivna, obstajajo pa 

tudi subjektivna, v katerih sporočevalec razodeva 
svoja stališča: December je mesec, ko se pokažejo 
velike razlike med tistimi, ki kaj imajo, in tistimi, ki 
nimajo ničesar.

•	 Sporočevalec je imenovan ali razviden iz 
nebesednih prvin: logotip ustanove.

•	 Namen: širšo javnost ali izbranega naslovnika 
obvestiti o dogodkih z vseh področij javnega 
življenja.

•	 Obvestila so objavljena v množičnih občilih: 
na radiu, televiziji, v časopisih, na medmrežju, 
teletekstu …

VRSTE JAVNIH 
OBVESTIL

oglasi
sporedi

jedilni listi
osmrtnice 

borzne tečajnice
športni izidi

vozni red 

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Preberejo štiri besedila na str. 166, 167 in 168 ter ugotovijo, katero be-
sedilo je obvestilo in katero ne. Svojo odločitev tudi natančno utemeljijo.

2. ura

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Dijake razdelimo v dvojice. V dvojicah v zbirki nalog na str. 121 rešijo nalogo 1.
•	 Ponovimo, kaj smo se prejšnjo uro naučili o javnem obvestilu.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake povprašamo, kdaj in kje so prebrali zadnje javno obvestilo, povezano  
z dejavnostjo v prostem času, ki jih je pritegnilo. Po razmisleku in pogovoru v zbirki nalog na  
str. 121 in 122 rešijo naloge od 2 do 5.

V zbirki nalog preberemo besedila na str. 123–126 in dijaki rešijo še naloge od 6 do 8.
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DOMAČE IN PREVZETE BESEDE

Učbenik, str. 169–175

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Dijaki v učbeniku še enkrat preberejo 4. besedilo na str. 168 in pojasnijo, zakaj ni obvestilo. S po-
močjo vprašanj na str. 169 oblikujejo merila za izbor najuspešnejšega prostovoljca.

Obravnava snovi 

Opazujemo besede v okvirčkih na str. 169. S pomočjo vprašanj na str. 169 in 170 dijake usmerimo  
v opazovanje prevzetih besed. Ugotovimo, da slovenske besede glede na izvor ločimo na domače 
in prevzete. Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na 
str. 170 pod ikono .

V besedilu Natečaj za naj prostovoljko … opazujemo prevzete besede in se 
s pomočjo vprašanj na str. 170 in 171 pogovarjamo o njih. Pozorni smo predvsem na prevzeman-
je občnih imen. Ugotovimo razliko med sposojenkami, tujkami in citatnimi imeni. Če uporabljate 
i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 172 pod ikono .

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki v zbirki nalog v besedilih na str. 123–126 poiščejo prevzeta občna imena.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnji uri naučili o prevzetih občnih imenih:

•	 Katere besede so domače in katere prevzete?
•	 Kako delimo prevzete besede glede na njihovo prilagojenost slovenščini?
•	 Povejte en primer sposojenke, tujke in citatne besede.
•	 Kako navadno prevzemamo občna imena?
•	 Kdaj uporabljamo prevzeta občna imena?

Obravnava snovi 

S pomočjo vprašanj na str. 172 dijake usmerimo v opazovanje prevzetih lastnih imen. Razložimo, 
kako zapisujemo (če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeni-
ku na str. 173 pod ikono ):

•	 prevzeta osebna lastna imena,
•	 enobesedna zemljepisna lastna imena,
•	 večbesedna zemljepisna lastna imena,
•	 stvarna lastna imena.

Pri razlagi si pomagamo z učbenikom na str. 174 in 175. 

Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 173 in 174 pod ikono :

BESEDE GLEDE NA IZVOR

med
potica

av

Izvirajo iz 
posnemanja 

naravnih zvokov 
oz. glasov.

PREVZETE

Izvirajo iz 
indoevropskega 

prajezika, 
praslovanščine 

ali zgodnje 
slovenščine.

Iz tujih jezikov.

Iz starejših 
slovenskih besed 

nastale kasneje 
oziroma nastajajo 

še danes.

DOMAČE

PREVZETE BESEDE

Prevzemali smo tuja občna ali splošna 
poimenovanja, pa tudi tuja lastna imena.

CITATNE BESEDE
Navajamo ali citiramo 
jih tako kot v izvirnem 

jeziku – slovenščini niso 
prilagojene ne v zapisu 

(pogosto tudi ne 
v izgovoru) in ne v obliki.

SPOSOJENKE 
Besede, ki so slovenščini 
prilagojene v izgovoru, 

zapisu in slovnični obliki.

TUJKE 
Slovenščini so 

prilagojene le v obliki in 
izgovoru, zapisujemo 

pa jih enako kot 
v jeziku, iz katerega 

smo jih prevzeli.

The Appointmentpromocija ambient

PREVZEMANJE OBČNIH IMEN

Tuja občna imen, ki jih prevzemamo, 
najpogosteje popolnoma prilagodimo 
slovenščini: v izgovoru, zapisu in po obliki.
Ločimo dve skupini posebnosti.

Za večino prevzetih občnih imen imamo  
v slovenščini domače ustreznice.
Če izbiramo med tujo in domačo besedo, 
izberimo domačo sopomenko, še posebej  
v besedilih, ki so namenjena najširši 
javnosti.

Avtomobilske znamke
peugeot, volkswagen

Glasbeni izrazi
capriccioso, adagio, allegro

PREVZEMANJE LASTNIH IMEN

Iz latiničnih pisav in iz 
nelatiničnih pisav.

Stvarna lastna imena
načeloma prevajamo  

v slovenščino.

Osebna lastna imena 
večinoma ohranjajo izvirni 
zapis, so pa posebnosti, ko 

jih podomačujemo.

Zemljepisna lastna imena (eno- ali večbesedna) 
Enobesedna iz latiničnih pisav večinoma ohranjajo izvirno podobo, 

večbesedna pa večinoma v celoti prevajamo.

Podomačujemo: 
•	 Imena grško-rimskega 

izvora in imena iz 
nelatiničnih pisav: 
Odiseja, Metamorfoze

•	 Nekatera stvarna 
imena puščamo 
nespremenjena:  imena 
glasil in podjetij: Spiegel, 
Elle, News Week

•	 Osebna lastna imena iz grško-
rimskega sveta: Prometej, Tezej

•	 Imena nekaterih znanih 
zgodovinskih oseb: Kolumb, 
Luter, Petrarka

•	 Imena vladarskih (in 
nekaterih plemiških) rodbin: 
Habsburžani, Burboni

•	 Svetniška imena: Frančišek 
Asiški, Don Bosko

•	 Imena pripadnikov narodov 
ter prebivalcev držav in 
naselij: Francoz, Španec, Madžar

Enobesedna imena, ki jih 
pišemo podomačeno:
•	 Poimenovanje nekaterih 

pokrajin in imena držav, celin: 
Anglija, Avstrija, Češka, Estonija, 
Evropa

•	 Poimenovanja znanih otokov 
in polotokov: Islandija, Sardinija

•	 Imena morij, nekaterih rek, 
jezer: Atlantik, Baltik, Donava, 
Ren

•	 Poimenovanja nekaterih bolj 
znanih krajev: Firence, Pariz, 
Bruselj, Praga, Varšava

•	 Imena večjih gorovij in 
nekaterih gor: Kavkaz, Pireneji, 
Himalaja

Večbesedna imena, ki jih 
pišemo podomačeno:
•	 Imena držav: Združene države 

Amerike, Nova Zelandija, 
Latinska Amerika

•	 Imena pokrajin: Bližnji vzhod
•	 Poimenovanja delov 

kopnega: Nova Gvineja, 
Kanarski otoki

•	 Imena vod: Tihi ocean, Indijski 
ocean, Severno morje

•	 Imena cest, ulic, trgov, 
parkov: Goldonijev trg, Elizejske 
poljane, Peta avenija

•	 Poimenovanja objektov: Bela 
hiša, Slavolok zmage

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijaki poiščejo prevzeta lastna imena v besedilu Natečaj naj prostovoljka … in v zbirki nalog v bese-
dilih na str. 123–126.

Dijake razdelimo v dvojice. Na podlagi besedila Natečaj naj prostovoljka … tvorijo TV-obvestilo (na-
tančna navodila so v učbeniku na str. 175).
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Domača naloga

Zbirka nalog, str. 129–134, naloge od 2 do 7.

PRAVOPIS – ZAPISOVANJE BESED Z VELIKO ALI MALO 
ZAČETNICO

Učbenik, str. 176–183

Predlagano št. ur za obravnavo: 3
1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Pogovarjamo se o znanju tujih jezikov. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 176.

Obravnava snovi 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 176 in 177. S pomočjo vprašanj pod besedilom se pogovar-
jamo o njem. Dijaki se opredelijo, ali lahko neko lastnost povezujemo z določenim jezikom oz. nje-
govimi govorci ali so to le predsodki. 

Dijake povprašamo, kako dobro se sami sporazumevajo v kakšnem tujem jeziku, in jih usmerimo  
v razmišljanje o tem, ali je za učinkovito sporazumevanje potrebno poznati tudi pravila. Po pogo-
voru v zbirki nalog na str. 134 in 135 rešimo naloge od 1 do 3.

Povemo, da so pravopisna pravila zapisana v Slovenskem pravopisu in s pomočjo učbenika na 
str. 178 povemo, katera pravila vse najdemo v tem jez. priročniku (če uporabljate i-učbenik, na tabli 
prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 178 pod ikono ). 

S pomočjo vprašanj na str. 178 in 179 dijake usmerimo v opazovanje velike začetnice. Povemo, ka-
tere besede Slovenci pišemo z veliko začetnico. Pomagamo si z učbenikom na str. 179 (če uporab-
ljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 182 pod ikono ).

Dijake usmerimo v opazovanje lastnih imen. Ponovimo, kakšna je razlika med lastnimi in občnimi 
imeni ter da poznamo lastna imena bitij, zemljepisna in stvarna lastna imena. Pomagamo si z učbe-
nikom na str. 179 in 180.
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelski sliki, dostopni v i-učbeniku na str. 179 in 180, pod ikono :

ZAPISOVANJE BESED

V poudarjenih delih besedila, v naslovih 
javnih napisih, reklamah ali oglasih, 
lahko uporabljamo same velike črke, 

lahko pa v njih tudi vse besede pišemo  
z malo začetnico, čeprav bi jih morali po 

pravilu zapisati z veliko.

V nekaterih 
kraticah in 
simbolih 

uporabljamo 
samo velike črke. 

Besede zapisujemo  
z malimi črkami, 

le določene besede 
zapišemo z veliko 

začetnico.

Naslovi: DRUGI JEZIK, DRUGA KULTURA
Javni napisi: ODVETNIŠKA PISARNA

Reklame: ZA BOLJŠI JUTRI

ZAPISOVANJE Z VELIKO ZAČETNICO

Lastna imenaPrvo besedo 
na začetku 

dobesednega 
navedka 

»Bolj kot o dvojni 
osebnosti lahko 
govorimo …«

Pregovor, menda 
je češki, pravi Uči 
se tujega jezika, 
pridobi si novo 

dušo.

Pika Nogavička, 
Italijani, Teksas, 

Festival San Remo

Pikin Vaša Ekscelenca

Začetek povedi, 
ki jo uporabljamo 
kot zgled znotraj 

druge povedi 

Prvo besedo v povedi: 
Pregovor, menda je češki, pravi …

Znotraj povedi

Svojilne 
pridevnike iz 
lastnih imen

Izraze 
posebnega 

spoštovanja 

VRSTE LASTNIH IMEN

Vsa lastna imena so lahko eno- 
ali večbesedna.

IMENA BITIJ ZEMLJEPISNA IMENA STVARNA IMENA

LASTNA IMENA BITIJ

Osebna imena in 
priimki, sinonimi 
ali skrivna imena, 
stalni pridevki in 
izmišljena imena 

ljudi

Imena posameznih 
veroslovnih in 

bajeslovnih bitij 

Odin Lesi, LajkaAnna Oliviero Ferrris,
Rihard Levjesrčni,

Rdeča kapica,
Pika Nogavička …

Američan, Evropejec, 
Mehičan, Italijan, 

Rimljan

Imena posameznih 
živali

Imena prebivalcev 
določenega 

naselja, 
pokrajine, države, 

celine, naroda 

ZAPISOVANJE IMEN BITIJ

VEČBESEDNAENOBESEDNA

Z veliko začetnico vedno 
zapišemo prvo besedo, 

druge besede pa le, če so 
tudi same lastna imena. 
Rihard Levjesrčni; Rdeča 

kapica, Dedek mraz  

Vedno z veliko začetnico.
Marko, Špela, Novak, 

Koseski 

ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA

Austin, Maribor
Brje, Bučeča vas
Stari trg ob Kolpi
Paderna, Koreliči, 

Pribci

Strojarska ulica, Trg vstaje 
Kozje

Teksas, Kitajska
Posavje, Bela krajina

Afrika, Severna Amerika
Drava, Don, Triglavska Bistrica

Črno morje, Tihi ocean
Triglav, Karpati

Vrata, Logarska dolina
Škocjanske jame

•	 mesta
•	 vasi
•	 trgi
•	 zaselki

NASELBINSKA NENASELBINSKA

•	 ulice, trgi
•	 mestni trgi in naselja
•	 države
•	 pokrajine
•	 celine
•	 reke
•	 morja, oceani
•	 gore, gorovja
•	 doline
•	 jame

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 135 in 136 dijaki rešijo nalogi 4 in 5.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, katera pravila so določena v Slovenskem pravopisu in katere besede Slovenci pišemo 
z veliko začetnico.

Obravnava snovi 

Natančneje si pogledamo zapisovanje posameznih vrst lastnih imen. Dijaki spoznajo:

•	 katera imena uvrščamo med osebna lastna imena,
•	 kako zapisujemo eno- in kako večbesedna osebna lastna imena,
•	 katera imena uvrščamo med zemljepisna lastna imena,
•	 razliko med naselbinskimi in nenaselbinskimi zemljepisnimi lastnimi imeni,
•	 kako zapisujemo večbesedna naselbinska in kako večbesedna nenaselbinska zemljepisna lastna 

imena,
•	 katera imena uvrščamo med zemljepisna stvarna imena.

Pomagamo si z učbenikom na str. 180 in 181.
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Ob razlagi na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 181 pod ikono :

ZAPISOVANJE VEČBESEDNIH ZEMLJEPISNIH LASTNIH IMEN

•	 V	nenaselbinskih	lastnih	imenih	
z	veliko	začetnico	vedno	zapišemo	
prvo besedo.

•	 Druge	besede	pišemo	z	veliko,	če	so	
tudi	same	lastna	imena.	

a) Z veliko začetnico načeloma 
zapišemo vse besede naselbinskih 
lastnih imen.

b) Posebnost:	ko	so	del	imena	besede	
mesto,	vas,	selo,	trg,	naselje	ali	
predlogi,	ki	ne	stojijo	na	začetku	imena.	

•	 Tihi	ocean,	Šmarna	gora,	Zmajski	
most,	Bela	krajina

•	 Združene	države	Amerike,	Severna	
Amerika,	Slovenska	Istra

a)		Škofja	Loka,	Murska	Sobota,	Zidani	
Most

b)		Novo	mesto,	Bodrišna	vas,	Račje	
selo,	Stari	trg	ob	Kolpi;	Šempeter	pri	
Gorici,	Stari	trg	ob	Kolpi

STVARNA 
LASTNA 
IMENA

Naslovi knjig, 
slik, filmov
Enciklopedija	
Slovenije	

Naslovi 
časopisov in 

rubrik 
Delo,	Kultura	

Imena 
organizacij 
in društev
Rdeči	križ	

Imena 
lokalov

	Ljubljanski	
dvor

Poimenovanja 
meddržavnih 

zvez
Evropska	zveza	

Naslovi umetnostnih 
in neumetnostnih 

besedil  
Brižinski	spomeniki	

Imena podjetij, 
zavodov in ustanov
Nacionalni	inštitut	za	

zdravje	

Naslovi 
prireditev in 

festivalov
Festival	San	Remo

Poimenovanja 
upravnih enot
Občina	Ljubljana	

Bežigrad			

ZAPISOVANJE STVARNIH LASTNIH IMEN

VEČBESEDNAENOBESEDNA

Z	veliko	začetnico	vedno	
zapišemo	prvo	besedo,	
druge	besede	pa	le,	če	so	
tudi	same	lastna	imena.	
Vlada	Republike	Slovenije

Vedno z veliko	začetnico.
Unesco,	Kekec	...

ZAPISOVANJE  
Z MALO ZAČETNICO

Občna določila  
v stalnih zvezah  

z lastnim imenom
južni	Evropejec,	stari	
Grki,	sovica	Oka	

Občna imena

Poimenovanja za 
pripadnike gibanj, 

društev, podjetij
romantik,	liberalec,	

petrolovec

Poimenovanja po rasni, 
jezikovni in verski 

pripadnosti
mulat,	belec,	črnec,	
katoličan,	protestant		

Izobrazbeni in drugi 
nazivi

doktorica,	doktor,	
docentka,	gospa,	
magistra,	plemeniti	

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog preberemo besedilo na str. 136 in 137 ter na str. 137–139 dijaki rešijo naloge 6, 7 in 8.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, katere vrste lastnih imen poznamo in kako jih pišemo.

Obravnava snovi 

Natančneje si pogledamo, katere besede zapisujemo z malo začetnico. Pojasnimo, katera osebna, 
zemljepisna in stvarna imena so občna. Pomagamo si z učbenikom na str. 181 in 182 (če uporablja-
te i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 183 pod ikono ).
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Ob razlagi na tabli prikažemo tudi tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 182 pod ikono :

STVARNA 
OBČNA 
IMENA

Poimenovanja 
jezikov 

španščina, 
angleščina, 
kitajščina, 

slovenščina

Poimenovanja 
strok in šolskih 

predmetov
psihologija, 
zdravstvena 

vzgoja

Poimenovanja 
praznikov, dni  

v tednu in mesecev 
dan zahvalnosti, 
novo leto, sreda, 

januar

Poimenovanja 
umetnostnih 

slogov in obdobij
renesansa, 

naturalizem

Poimenovanja 
zgodovinskih 

dogodkov
tridesetletna vojna, 

oktobrska revolucija

Poimenovanja 
nagrad, priznanj
 oskar, zlata lisica, 
kresnik, olimpijska 

zlata medalja

Poimenovanja 
zdravil, vin, sadnih 

in drugih sort
lekadol, cviček, 

ajdared, igor

Vrstna 
poimenovanja 

društev, strank, 
ustanov

čebelarsko društvo, 
hokejski klub, srednja 

šola

Vrstna 
poimenovanja 

objektov
mestna hiša, 

frančiškanska cerkev

Pridevniki na -ov/-ev, 
-in, kadar zaznamujejo 

vrsto, in ne svojine
adamovo jabolko, ahilova 

peta, sizifovo delo 

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog dijaki še enkrat preletijo besedilo na str. 136 in 137 ter na str. 139 in 140 rešijo naloge 
od 9 do 13.

Domača naloga

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 183. 

8. SKLOP: 

OD GIBLJIVIH SLIK DO ZVOČNIH VALOV

Predlagano št. ur za obravnavo: 6
UČNI CILJI 8. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti referata,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z zna-

čilnostmi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim bolj razumljivo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, 

ustreznost in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih 
besedil/govornih nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu 
ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 med sprejemanjem besedila opazujejo njihove nebesedne dele in nebesedne spremljevalce pi-

sanja oz. govorjenja, prepoznavajo njihovo vlogo ter vrednotijo njihovo učinkovitost in ustrez-
nost, 

•	 pred govornim nastopanjem oz. pred pisanjem besedila si pripravijo vidna nebesedna ponazori-
la, nato jih smiselno uporabljajo med govornim nastopanjem oz. jih smiselno vključujejo v zapi-
sano besedilo, 

•	 med govornim nastopanjem zavestno uporabljajo nebesedne spremljevalce govorjenja, med pi-
sanjem pa nebesedne spremljevalce pisanja; nato sodelujejo v pogovoru o njihovi ustreznosti in 
učinkovitosti,

•	 nadomeščajo opisne besedne zveze s tvorjenkami in obrnjeno.
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PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
REFERAT

Učbenik, str. 186–201

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Pogovarjamo se o umetnosti. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 186.
•	 S pomočjo besedila na str. 186 in vprašanji pod besedilom dijake usmerimo v razmišljanje.
•	 S pomočjo vprašanj na str. 187 se pogovarjamo o slovenskem filmu.

Obravnava snovi 

Dijaki si zamislijo, da bi morali sošolcem prikazati zgodovino slovenskega filma. Povedo, kako bi to 
naredili, tako da izberejo eno izmed možnosti, naštetih na str.  188. Nekaj dijakov pojasni svojo izbiro.

Dijake usmerimo v razmišljanje o referatu. Razdelimo jih v skupine. Vsaka skupina skuša določiti 
bistvene značilnosti referata.

S pomočjo vprašanj na str. 188 in 189 se pogovarjamo o temi referata. Dijaki spoznajo:

•	 kdo navadno določi naslov in temo referata,
•	 zakaj je pomembno, da temo res razumemo,
•	 kako lahko temo zožimo,
•	 kako izberemo cilj oz. tezo,
•	 kaj so ključne besede.

Pomagamo si z učbenikom na str. 189.

Ob razlagi na tabli prikažemo tudi tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 189 pod ikono :

izbira 
teme

razumevanje 
teme

zožitev 
teme

teza ključne 
besede
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Dijake s pomočjo vprašanj na str. 189, 190 in 191 usmerimo v razmišljanje o tem, kako zbiramo in 
izbiramo podatke za referat (če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno 
v i-učbeniku na str. 191 pod ikono ). Razmislimo, ali je referat lažje pisati na podlagi miselnega 
vzorca ali dispozicijskih točk.

Na str. 192 in 193 si pogledamo, kako izbrane podatke uredimo. S pomočjo besedil na str. 193 si 
pogledamo, kako napišemo osnutek referata.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 141–144 dijaki rešijo naloge od 1 do 6.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj smo o referatu izvedeli prejšnjo uro:

•	 Kaj je referat?
•	 Kako izberemo temo referata?
•	 Kaj je teza?
•	 Kaj so ključne besede?
•	 Kako zbiramo podate za referat?
•	 Kako izbrane podatke uredimo?
•	 Kako napišemo osnutek referata?

Obravnava snovi 

Povemo, da moramo vse podatke o tem, od kod črpamo snov za referat, sproti zapisovati in jih na 
koncu referata navesti kot strokovno literaturo.

Dijake razdelimo v tri skupine, znotraj skupin pa še v dvojice. 1. skupina v učbeniku na str. 194 opa-
zuje, kako je v seznamu strokovne literature navedena knjiga, 2. skupina, kako je naveden članek/
prispevek, 3. skupina pa, kako navajamo spletno stran. Nekaj dijakov iz vsake skupine na tablo na-
piše svoje ugotovitve. 

Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 194 pod 
ikono . 

S pomočjo učbenika na str. 194 si pogledamo še, kako citiramo trditve oz. odlomke drugih avtorjev, 
ki jih neposredno vključimo v svoj referat.

Pogovorimo se še, ali bi referat opremili s kakšnimi nebesednimi spremljevalci.  
S pomočjo učbenika na str. 194 pogledamo, na kaj smo pozorni pri pisanju končnega besedila.

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 145 in 146 dijaki rešijo nalogi 7 in 8.
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13. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kako pravilno citiramo in navajamo strokovno literaturo v referatu.

Obravnava snovi 

Dijaki v učbeniku na str. 195–198 preberejo referat, ki je »nastajal« v prejšnjih dveh urah. S pomočjo 
vprašanj na str. 198 se pogovorimo o referatu. Ponovimo značilnosti referata. Dijaki spoznajo:

•	 kaj je referat,
•	 po čem se razlikuje od predavanja,
•	 kako je referat zgrajen,
•	 kaj je značilno za jezik in slog referata,
•	 kako razvijamo temo v referatu,
•	 kako citiramo in navajamo strokovno literaturo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 199.

Ob razlagi na tabli prikažemo tudi tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 199 pod ikono :

REFERAT

Je strokovno besedilo, v katerem raziskovalno 
obravnavamo določeno temo; 

najprej je napian in nato ustno predstavljen občinstvu.

JEZIK IN SLOGTVOREC REFERATA PREDSTAVITEV 
IN TRAJANJE

•	 Pazimo na ustrezno rabo strokovnih 
izrazov: dokumentarni film, celovečerni film, 
grozljivka, srhljivka ...

•	 Izogibamo se žargonskim ali pogovornim 
poimenovanjem: dokumentarec, 
celovečerec, triler, horor film, kamerman.

•	 Sporočevalec se v referatu ne razodeva.
•	 Pomembno je natančno citiranje virov in 

navajanje strokovne literature, tako da bralec 
takoj ugotovi, po kom povzemamo določeno 
misel, trditev ali spoznanje.

•	 Strokovnjaki 
z različnih področij, 
ki na posvetih, 
konferencah in 
strokovnih srečanjih 
predstavljajo rezultate 
svojega raziskovanja.

•	 Dijaki v razredu.
•	 Študenti na 

predavanjih/vajah.

•	 Od 10 do 20 minut.
•	 Poslušalci si vprašanja 

zapomnijo (zapišejo) in jih 
nastopajočemu zastavijo 
v razpravi po govornem 
nastopu.

ZGRADBA 
REFERATA

NASLOV
•	 V njem je opredeljena tema 

besedila.
•	 Pri govornem nastopu naslov 

ali temo jasno predstavimo  
v napovedni povedi.

Zgodovina slovenskega filma
Govoril bom o …

V referatu razpravljam o ... 

•	 Uvod: napove temo in pojasni, zakaj je bila 
izbrana, ali predstavi tezo, ki jo želi tvorec 
referata dokazati/ovreči.

•	 Jedro: v urejenem zapovrstju predstavi 
spoznanja in ugotovitve, do katerih tvorec 
pride na podlagi strokovne literature in/ali 
z lastno raziskavo.

•	 Referat je pogosto členjen z mednaslovi,  
s katerimi so izražene posamezne podteme.

•	 Zaključek: povzame ugotovitve – 
predstavitev se zaokroži s sklepom o tem, 
ali teza, ki se jo je dokazovalo, velja ali ne.

Podatki o uporabljeni strokovni literaturi.

Pripomočki, ki so bili uporabljeni/pripravljeni 
za ustno predstavitev: grafi, fotografije, 
navadne ali elektronske prosojnice.

OSREDNJI DEL REFERATA 
uvod, jedro, zaključek

KONEC

PRILOGE

Preverjanje in utrjevanje znanja in domača naloga

V zbirki nalog na str. 147–155 dijaki rešijo naloge od 9 do16. Naloge, ki jih dijaki ne uspejo rešiti pri 
uri, rešijo za domačo nalogo.

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Dijake povprašamo, ali so svoj referat že kdaj predstavili pred razredom. Povedo, kako so se pripra-
vili na svoj nastop.

Obravnava snovi 

Ogledamo si posnetek predstavitve referata, ki smo ga prebrali prejšnjo uro. Posnetek je dostopen 
v i-učbeniku na str. 200 pod ikono 6. Pred ogledom posnetka dijake opozorimo, na kaj naj bodo 
med gledanjem pozorni (navodila so v učbeniku na str. 200). 

S pomočjo vprašanj na str. 200 se pogovorimo o posnetku referata. Dijaki spoznajo:

•	 da je referat sicer zapisano besedilo, a je vedno namenjen tudi ustni predstavitvi,
•	 kako dosežemo, da je ustna predstavitev zanimiva in da nam poslušalci lahko sledijo,
•	 kakšen jezik uporabljamo pri ustni predstavitvi referata.

Pomagamo si z učbenikom na str. 201.

Ob razlagi na tabli prikažemo tudi tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 201 pod ikono :

GOVORNA 
PREDSTAVITEV 

REFERATA

Na referat se pripravimo ob miselnem vzorcu ali prosojnicah; tako bomo 
govorili naravno, počasneje, s smiselnimi poudarki in v manj zapletenih 
povedih.

Navajamo natančne podatke in uporabljamo strokovne izraze; 
poslušalcem temo predstavimo tudi vidno in najpomembnejše še 
posebej poudarimo: podčrtamo, zapišemo z rdečo, povemo, da gre za 
bistvene podatke.

Pomagamo si s pripomočki – navadnimi ali elektronskimi prosojnicami, 
plakati, izročki.

Če uporabljamo videoposnetke, naj bodo ti tesno povezani z besedilom: 
kot dokaz ali ponazoritev povedanega, ne pa le popestritev.

Že pred izvedbo razmislimo, kako bomo predstavili strokovno literaturo 
ali citirali.

Govorimo knjižno, saj je referat javno besedilo.

Preverjanje in utrjevanje znanja 

Dijake razdelimo v skupine. S pomočjo novega znanja o tem, kakšna naj bo govorna predstavitev 
referata, pripravijo merila za vrednotenje referatov svojih sošolcev. 

TVORJENOST SLOVENSKIH BESED

Učbenik, str. 201–205

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

6 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za 
učitelje www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

•	 Pogovarjamo se o razvoju filma in sodobni vizualni umetnosti. Pomagamo si z vprašanji v učbe-
niku na str. 201.

•	 Povemo, da si bomo ogledali posnetek o jubileju Vala 202. Vsak dijak si zamisli, da kot urednik na 
radiu ali TV želi v program vključiti oddajo o jubileju. Dijaki s pomočjo navodil na str. 201 sestavi-
jo predloge za pripravo prispevka.

Obravnava snovi 

Ogledamo si posnetek o jubileju Vala 202, dostopen v i-učbeniku na str. 201 pod ikono 7. S po-
močjo vprašanj na str. 201 in 202 se pogovorimo o posnetku. 

Preberemo odlomek iz oddaje na str. 202. Dijake usmerimo v opazovanje besed, zapisanih s krep-
kim tiskom. O besedah se pogovarjamo s pomočjo vprašanj na str. 202 in 203. Dijaki spoznajo:

•	 kaj so morfemi,
•	 kaj je koren,
•	 kaj so obrazila,
•	 kaj so končnice.

Pomagamo si z učbenikom na str. 203 in 204.

Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 203 pod 
ikono . 

Ob razlagi na tabli prikažemo tudi tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 204 pod ikono :

SESTAVA SLOVENSKIH BESED

Je osnovni ali temeljni 
morfem, ki izraža tisto 
pomensko sestavino, ki 
je skupna vsem besedam 
neke besedne družine.

KOREN OBRAZILOKONČNICA

Korenu -da- (dati) dodamo 
različna obrazila in dobimo 
nove besede: po- ali pre- ali 
-ja- in -lnik.-m

-te

So tisti deli besede, ki se pri 
pregibanju spreminjajo; 
z njimi izražamo drugačen 
sklon, spol, število > zato 
ima končnica slovnični 
pomen.

Je morfem, ki ima stvarni 
pomen; z njim tvorimo 
nove besede.

Besedo razstavimo na manjše dele: od-, da(j)-, -ati, ki tudi nekaj 
pomenijo oz. vplivajo na pomen besede – to so morfemi.

Preverjanje in utrjevanje znanja

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica krepko tiskanim besedam, ki smo jih opazovali na str. 202, 
določi koren, obrazila in končnico. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

7 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za 
učitelje www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 2, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija 

Ponovimo, kaj je koren, kaj so obrazila in kaj je končnica.

Obravnava snovi 

V učbeniku na str. 204 si ogledamo, kako sta nastali besedi valovec in okoličan. Če uporabljate i-uč-
benik, na tabli prikažemo tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 204 pod ikono . 

S pomočjo vprašanj na str. 204 in 205 dijaki spoznajo:

•	 katere besede so tvorjenke in katere netvorjenke,
•	 kako nastanejo tvorjenke,
•	 kateri del tvorjenke je podstava,
•	 kateri del tvorjenke je obrazilo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 205.

Ob razlagi na tabli prikažemo tudi tabelsko sliko, dostopno v i-učbeniku na str. 205 pod ikono :

BESEDE

TVORJENKE
koren + obrazilo + (končnica)

NETVORJENKE
•	 Prvotne besede; niso nastale 

iz drugih besed.
•	 Sestavljene so iz korena + 

končnice. oddajati, polaren, polovičen, 
premlad, mladost 

dati, pol, val, mlad

TVORJENKE

OBRAZILOPODSTAVA

od-   ‘od sebe’ 
-nik  ‘naprava, ki …’

od- dajati
oddaj -nik

Je del besedne zveze, ki ga 
pri tvorjenju nove besede 
ohranimo. 

-dajati ali oddaj-

Preverjanje in utrjevanje znanja

V zbirki nalog na str. 155–159 dijaki rešijo naloge od 1 do 11.

Domača naloga

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 205.


