
Priročnik je namenjen profesorjem, ki jezikovni pouk pri slovenščini v gimnaziji ali 
srednji strokovni šoli poučujejo s pomočjo učbeniškega kompleta Slovenščina 3, 
Z besedo do besede, ki je sestavljen iz:

• učbenika,
• i-učbenika in
• zbirke nalog.
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Učbenik za slovenščino – jezik  
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Učbenik za slovenščino – jezik  
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BERILO1Učbenik za slovenščino — književnost 
v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
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Berilo Umetnost besede:
• sledi najnovejšim didaktičnim in literarnovednim spoznanjem, 
• vsebuje premišljen izbor besedil, ki ga razširja z rubriko Knjižni molj na zgoščenki,
• nadgrajuje koncept s priloženim DVD-jem, 
• spodbuja medpredmetne in multimedijske povezave, 
• se povezuje z učbenikom za jezik Z besedo do besede 1. 

111Z BESEDO DO BESEDE1SLOVENŠČINA1Učbenik za slovenščino – jezik 
v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
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Učbenik in zbirka nalog v dveh delih Slovenščina 1, Z besedo do besede:
• odlikuje ju konceptualna zasnova priznane jezikovne didaktičarke dr. Jerce Vogel, 
• sledita najnovejšim didaktičnim spoznanjem in omogočata sodoben način poučevanja, 
• pregledno in nazorno predstavljata snov ob neumetnostnih besedilih, ki so  

blizu mladostniku,
• učbenik vsebuje sistematičen povzetek posameznega tematskega sklopa v obliki 

preglednice,
• koncept nadgrajuje  DVD, ki spodbuja medpredmetne in multimedijske povezave,
• se povezujeta z Berilom 1, Umetnost besede.
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Z BESEDO DO BESEDE

SLOVENŠČINA

Zbirka nalog za slovenščino – jezik  
v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Zbirka nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede:
•  zasnova upošteva realno izvedbo pouka v razredu in sistematično 

pripravo na maturo,
•  je nadgradnja istoimenskega učbenika in omogoča utrditev ter 

ponovitev z njim pridobljenega znanja,
•  naloge so zasnovane tako, da izhajajo iz aktualnih besedil, ki so blizu 

mladostnikom.

Na spletni strani http://www.mladinska.com/sola/ucbeniki najdeš:
•  rešitve nalog,
•  razčlembe neumetnostnih besedil za dodatno utrjevanje znanja.

SLOVENŠČINA 2, 
Z besedo do besede, 
učbenik

BERILO 2, 
Umetnost besede, 
učbenik za književnost  
v gimnazijah

BERILO 2, 
Odkrivajmo življenje besed, 
učbenik za književnost v 
srednjih strokovnih šolah
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SLOVENŠČINA 3,
Z besedo do besede, 
učbenik

SLOVENŠČINA 3,
Z besedo do besede, 
zbirka nalog Priročnik za učitelje
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I. PREDSTAVITEV UČBENIŠKEGA KOMPLETA SLOVENŠČINA 3

Učbeniški komplet Slovenščina 3, Z besedo do besede je sestavljen iz:

•	 učbenika, 
•	 i-učbenika,
•	 zbirke nalog (rešitve nalog najdete tudi na izobraževalnem portalu za učitelje www.ucimte.com);
•	 priročnika za učitelja.

Učbeniški komplet uresničuje cilje in vsebine, ki so po učnem načrtu za slovenščino  predvideni za obravnavo 
v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Gradivo je razdeljeno na sedem tematskih sklopov:

NASLOV SKLOPA: V SKLOPU DIJAKI SPOZNAJO:
1. Ljudske šege in navade •	 kaj je komentar,

•	 kaj je poved in katere vrste stavkov poznamo,
•	 kako stavke in povedi v govoru oblikujemo  

z glasom in zvočnimi sredstvi.

2. Letošnji Nobelov nagrajenec bo … •	 kaj so stavčni členi,
•	 kateri stavčni členi so goli in kateri zloženi,
•	 kako so stavčni členi oblikovno in pomensko 

povezani ter kako so v povedi razvrščeni,
•	 kdaj uporabljamo tvorne in kdaj trpne povedi.

3. Uganke zgodovine •	 kaj je značilno za poljudnoznanstveni članek,
•	 kaj so odvisniki,
•	 kaj je premi in odvisni govor,
•	 kdaj pogosteje uporabljamo odvisnike in kdaj 

strnjene enostavčne povedi.

4. Iz preteklosti raste sedanjost •	 kaj je seminarska naloga in kako jo napišemo,
•	 katera priredja poznamo,
•	 kdaj uporabljamo priredne in kdaj podredne 

povedi.

5. Obrazi slovenščine •	 kdaj pišemo uradno prošnjo, prijavo, pritožbo in 
po čem se med seboj razlikujejo,

•	 katera ločila uporabljamo in kakšna je njihova 
vloga v besedilu.

6. Zamejci in predmejci •	 kaj je esej,
•	 kako ob pisanju oblikujemo odstavke,
•	 kako so pomensko, oblikovno in aktualnostno 

povezane povedi v besedilu.

7. Slovenščina v Evropski uniji •	 kakšen je položaj slovenščine v EU,
•	 kako se dvogovorna besedila razlikujejo od 

enogovornih in katera so načela uspešnega 
dvogovornega razumevanja,

•	 kaj je značilno za prepričevalni pogovor.
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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 uporablja 
kot motivacijo, ob obravnavi posamezne snovi ali za preverjanje in utrjevanje znanja. V i-različici dodatne 
vsebine najdete pod naslednjimi ikonami:

video posnetek: 

zvočni posnetek:  

spletna povezava: 

interaktivna naloga: 

dodatna vsebina v obliki pdf-dokumenta: 

povečava slike/preglednice: 

V i-učbeniku na koncu določenega poglavja pod ikono  najdete tudi razčlembo neumetnostnega 
besedila za dodatno ponovitev snovi.
Dokument lahko natisnete. 

V priročniku so predlogi za izvedbo 55 ur jezikovnega pouka v 3. letniku gimnazij in 40 ur v 3. letniku 
srednjih strokovnih šol. Učitelj lahko po sameznemu sklopu nameni tudi več ali manj ur, odvisno od (pred)
znanja dijakov, razumevanja, odzivnosti dijakov ipd. 

Po učnem načrtu je predvideno število ur za pouk slovenščine v 3. letniku gimnazij 140, v 3. letniku srednjih 
strokovnih šol pa 96 ur. Polovica ur je namenjena pouku književnosti in polovica pouku jezika; del ur 
namenimo za ponavljanje in utrjevanje obravnavane snovi, pregledovanje domačih nalog in prever janje 
ter ocenjevanje znanja. 

V priročniku so ure, predlagane za obravnavo samo v gimnazijah, označene z modro barvo, ostale ure pa so 
predlagane tako za obravnavo v gimnazijah kot tudi v srednjih strokovnih šolah.

Priročnik v celoti sledi učbeniku in zbirki nalog, zato je razdeljen na sedem 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,
•	 prikaze vsebin za tabelske slike ob obravnavani snovi.

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

1. SKLOP: 

LJUDSKE ŠEGE IN NAVADE

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

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

besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in razumljivejšo 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,

•	 sistematično dopolnijo dejanje z njegovim vršilcem, prizadetim ... in tvorijo enostavčne povedi.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
KOMENTAR

Učbenik, str. 8–11

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Z dijaki se pogovarjamo o ljudskih običajih, pravljicah, verovanjih, vražah ... 
•	 Dijake usmerimo v pogovor o pustovanju. Pogovarjamo se o različnih prireditvah, šegah in navadah, 

povezanih s pustovanjem.



7

•	 Ogledamo si posnetek oddaje, dostopen v i-učbeniku na str. 8 pod ikono 1. 
•	 Z dijaki se pogovorimo o oddaji.
Pogovor z dijaki usmerjamo s pomočjo vprašanj v učbeniku na str. 8 in 9.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v 4 skupine. V zbirki nalog na str. 4  rešimo nalogo 1, tako da vsaka skupina opiše eno sliko. 
Rešimo še nalogo 2 in dijake usmerimo v ponovitev besedilnih vrst. 

Napovemo, da bomo v naslednji uri spoznali komentar. Dijaki povedo, ali so se že kdaj srečali s to besedilno 
vrsto in kaj vedo o njej.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do spleta (za delo v skupinah),
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Še enkrat si ogledamo zadnji prispevek v oddaji o Kraškem pustu, dostopen v i-učbeniku na str. 10 pod 

ikono 2. 

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje, zakaj je bil zadnji prispevek drugačen od ostalih. Povemo, da je bil to 
komentar. S pomočjo vprašanj na str. 10 dijaki ugotovijo:

•	 kaj je komentar,
•	 kdo ga piše,
•	 kaj se v komentarju pove,
•	 kakšna sta jezik in slog v komentarju,
•	 katere vrste komentarjev poznamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 10 in 11.

 

1  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.
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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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 10 in 11 pod ikonama :

KOMENTAR

PISEC

Novinar

Področje ali posamezni 
problem že dlje časa spremlja, 

o njem bere v strokovni 
literaturi, domačih in tujih 
medijih, spremlja odzive 

javnosti nanj ...

Drug poznavalec: 
gospodarstvenik, umetnik, 

diplomat ...

Je publicistično besedilo, 
v katerem avtor aktualno športno, 
politično, kulturno, družbeno ali 
gospodarsko dogajanje postavi 

v širši okvir.

ZGRADBA KOMENTARJA

Predstavitev konkretnega dogajanja ali izkušnje, ki je sprožila 
razmišljanje o izbranem vprašanju.

Razlaga vzrokov in povodov, ki so pripeljali do nastanka nekega 
dogajanja.

Povezava s širšim vprašanjem    – pogovor z različnimi sogovorci, 
predstavitev različne literature in pogledov na trenutni položaj, 
analiza.

Osebno razmišljanjenje o morebitnih posledicah oz. nadaljnjem 
razvoju zastavljenega vprašanja, ki ga komentator rad stopnjuje 
v udaren in zelo oseben, čustveno zaznamovan zaključek.

ZAČETEK

NADALJEVANJE

DOGODKI ALI 
IZKUŠNJE

SKLEPNI DEL

JEZIK IN SLOG KOMENTARJA

JEZIK SLOG

Različni načini razvijanja teme

– opisovanje
– pripovedovanje
– razlaganje
– utemeljevanje

Objektiven ali subjektiven

Objektivnost: slogovno 
nezaznamovani izrazi in pisanje 
v »neosebni« 3. osebi. 
Subjektivnost: izražanje 
lastnega mnenja, raba glagolov  
v 1. osebi.

Raba stalnih besednih zvez, 
primer, stopnjevanj, ekspresivnih 
poimenovanj ... 

NAČINI RAZVIJANJA TEME

RAZLAGANJE 
(DEFINIRANJE)

OPISOVANJE

Opis poteka dogodka. Pripoved o izkušnji z ene 
od preteklih prireditev.

Razlogi za izvajanje 
prireditve.

 ū Navajanje statističnih 
podatkov in izsledkov 
raziskav s komentiranega 
področja.

 ū Uporaba pisnega gradiva 
in dokumentov.

 ū  Navajanje izjav 
priznanih strokovnjakov 
in drugih uglednih 
predstavnikov javnega 
življenja.

 ū Sklicevanje na podatke  
o javnem mnenju …

PRIPOVEDOVANJE UTEMELJEVANJE

VRSTE KOMENTARJEV

(POP)KULTURNIPOLITIČNI GOSPODARSKI ŠPORTNI

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Pogovarjamo se, zakaj se mora komentator podpisati s polnim imenom in priimkom ter zakaj je komentar 
v večini časopisov in informativnih radijskih in TV-oddaj posebej označen in napovedan. Dijaki povedo in 
utemeljijo svoje mnenje.

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina na medmrežju na svojih telefonih najde kakšno karikaturo. Ob 
njej dijaki napišejo besedni komentar. 

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 4–6, naloge 1–5.

POVED IN STAVEK

Učbenik, str. 12–16

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

Z dijaki ponovimo, kaj smo videli v posnetku, ki smo si ga ogledali v prejšnji uri. Dijake prosimo, naj skušajo 
predvideti, kakšne povedi je tvorila TV-komentatorka, ki je v svojem komentarju razmišljala tudi o pomenu 
in vlogi openskega karnevala. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 12.

Obravnava snovi: 

Preberemo besedilo na str. 12 in se s pomočjo vprašanj pod besedilom z dijaki pogovorimo o njem.

Izpostavimo besedi komentar ter komentirati in se pogovarjamo o različnih pomenih teh besed. Dijake 
s pomočjo vprašanj na str. 13 in 14 usmerimo v razmišljanje o povedih in stavkih. 

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj je poved in kaj je zanjo značilno,
•	 kako se povedi razlikujejo po svoji slovnični sestavi,
•	 kaj je stavek,
•	 katere stavčne člene poznamo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 15 in 16.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 15 in 16 pod ikonama :

POVED

Poved je pomensko 
zaokrožena in 
vsebuje vse potrebne 
podatke.

TVARNA PODOBA 
POVEDI:
–  Zapisujemo jo z veliko 

začetnico in končnim 
ločilom.

–  Kadar govorimo, je 
zaznamovana  
s končno intonacijo 
in nekoliko daljšim 
premorom.

Ima prepoznavno 
tvarno podobo.

Je najmanjša enota besedila, ki nosi 
zaokroženo sporočilo.

Tudi ena sama poved je lahko 
samostojno besedilo (npr. v oglasnih 
sporočilih, javnih napisih, opozorilih).

Vedno je uporabljena 
v določenih 
okoliščinah, ki jih 
moramo upoštevati, 
če želimo razumeti 
sporočilo. 

So besede/besedne zveze, 
zbrane okoli osebne 

glagolske oblike.

Z besedami/besednimi 
zvezami v stavku izrazimo 
točno določen podatek, 

npr. o dogajanju/dejanju, 
vršilcu dejanja, predmetu 

dejanja, načinu. 

STAVEK

STAVČNI ČLENI

PREDMETPOVEDEK

Pove, kaj se je 
zgodilo/se dogaja.

Pove, kdo je nekaj 
naredil ali kdo 

je nosilec stanja, 
lastnosti. 

Pove, komu je dejanje 
namenjeno, koga 

prizadeva. 

Lahko izraža kraj, 
čas, vzrok, način … 
dogajanja in nam 

pove, v katerih 
okoliščinah se je nekaj 

zgodilo.

OSEBEK PRISLOVNO 
DOLOČILO

So deli stavkov, ki nosijo določen 
podatek.

STAVČNI ČLENI

NAPOVEDLJIVI/
VEZLJIVI

NENAPOVEDLJIVI/
NEVEZLJIVI

Osebek in predmet v tožilniku 
sta (npr. ob povedku vplivati) 

napovedljiva/vezljiva stavčna 
člena.

Ko povedek dopolnimo 
z neobveznimi podatki  

o kraju, času, načinu, vzroku ..., 
govorimo o nevezljivih stavčnih 

členih.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki preberejo povedi na str. 16 in ugotovijo, iz koliko stavkov sta sestavljeni. Povedo, po čem so prepoznali 
stavke.

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 6–10, naloge 1–6.
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VRSTE STAVKOV

Učbenik, str. 16–18

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo o povedih in o stavkih izvedeli v prejšnji uri ter kako najlažje določimo število stavkov 
v povedi.

Obravnava snovi: 

Dijaki si pogledajo izpisani večstavčni povedi na str. 16. Ponovimo, da so v prejšnji uri ugotovili, da povedi 
vsebujeta pet stavkov. Dijake pozovemo, naj ugotovijo, kateri podatek se poleg podatka o dejanju/
dogajanju še pojavi v stavkih. Na tablo napišemo, med katerimi podatki izbirajo:

•	 vršilec dejanja/nosilec stanja,
•	 predmet dejanja,
•	 prejemnik dejanja,
•	 sredstvo, s katerim dejanje opravljamo,
•	 kraj dejanja,
•	 čas dejanja,
•	 vzrok dejanja,
•	 način dejanja.

Stavke iz novinarkinega komentarja primerjamo s stavki, ki bi jih uporabili v pogovoru s prijateljem, 
navedenimi na str. 16. Pri primerjavi si pomagamo z vprašanji na str. 17.

Pogledamo si še besedilo na str. 17 in se pogovorimo o njem s pomočjo vprašanj, ki so pod njim.

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 kaj je značilno za dvodelne stavke,
•	 kateri stavki so enodelni,
•	 razliko med enodelnimi glagolskimi in enodelnimi neglagolskimi stavki,
•	 kaj so pastavki, pristavki in polstavki.

Pomagamo si z učbenikom na str. 17 in 18.
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 17 in 18 pod ikonama :

STAVEK

ENODELNIDVODELNI 
(podatek o vršilcu dejanja) 

OSEBEK POVEDEK

VRSTE STAVKOV

ENODELNIDVODELNI

– pastavek
– pristavek
– polstavek

ENODELNI STAVKI

ENODELNI GLAGOLSKI ENODELNI NEGLAGOLSKI

Vsebujejo povedek, ne 
vsebujejo pa osebka, 

podatka o vršilcu 
dejanja ne moremo 

razbrati niti iz osebne 
glagolske oblike.

Osebna glagolska oblika 
v takih stavkih pogosto 

poimenuje naravno 
vremensko dogajanje: 

npr. deževalo je, 
snežilo je.

So stavki, ki ne vsebujejo 
povedka, temveč samo kak drug 

stavčni člen oz. podatek. Taki 
stavki so npr. Pustni karnevali. 

Ups! Kam?

VRSTE ENODELNIH NEGLAGOLSKIH STAVKOV

PASTAVEK POLSTAVEKPRISTAVEK

Od preostalega dela povedi je 
ločen z vejico.

Od preostalega dela povedi je 
ločen z vejico. 

Kadar stoji sredi povedi, stoji 
vejica pred njim in za njim.

Od preostalega dela povedi je 
ločen z vejico. 

Kadar je polstavek sredi povedi, 
stoji vejica pred njim in za njim.

Je neglagolski enodelni stavek, 
ki stavčni člen dopolni z novim 

podatkom (šege in navade, 
prikazane širši javnosti). Nastane 

tako, da v prilastkovem odvisniku 
izpustimo veznik (npr. ki) in 

osebno glagolsko obliko (npr. 
so): šege in navade, ki so prikazane 

širši javnosti  šege in navade, 
prikazane širši javnosti.

Je neglagolski enodelni stavek. 
V njem je lahko zvalnik (npr. Rok!), 
členek (npr. No, že. Da, seveda. Ne.) 

ali medmet (npr. Ups.).

Je neglagolski enodelni stavek, 
ki podrobneje pojasnjuje izbrani 

stavčni člen. Beseda/besedna 
zveza v pojasnjevalnem stavčnem 
členu pomeni enako kot beseda/
besedna zveza v pristavku (npr.: 

Openci, prikazovalci svojih običajev 
in navad …).

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 10–13, naloge 7–13.

ZVOČNA PODOBA POVEDI

Učbenik, str. 18–23

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Z dijaki se pogovarjamo, kako se pripravljajo na govorno predstavitev.
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Obravnava snovi: 

S pomočjo vprašanj na str. 18 in 19 dijake usmerimo v razmišljanje o TV-oddajah.

Dijakom povemo, da bomo poslušali del TV-oddaje, pri čemer bo vsaka skupina dijakov dobila svojo nalogo. 
Dijake razdelimo v pet skupin. Preberemo nalogo vsake skupine, ki so navedene na str. 19 in 20. 

Ogledamo si posnetek oddaje, dostopen v i-učbeniku na str. 19 pod ikono 3. Vsaka skupina dijakov 
pozorno posluša napoved in se pogovori o svoji nalogi, nato pa svoje ugotovitve predstavi sošolcem.

Dijaki spoznajo:

•	 kaj so prozodična sredstva,
•	 katera prozodična sredstva poznamo in kaj z njimi sporočamo poslušalcu.

Pomagamo si z učbenikom na str. 21–23.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo prikaza, ki je dostopen v i-učbeniku na str. 21 pod ikono , ponovimo, kaj smo se naučili 
o zvočni podobi povedi.

ZVOČNA PODOBA 
POVEDI

INTONACIJA

PREMORI

BARVA

POUDAREK

HITROST/
REGISTER

–  Poudarjena beseda je 
najpogosteje na koncu 
stavka ali povedi.

–  Če poudarimo drugo besedo, 
se spremeni pomen povedi.

Srednji register: 
najpogosteje uporabljen.
Višji register: če besedo 
poudarimo.
Nižji register: ko želimo 
nekaj poudariti in 
opozoriti na pomembno 
dejstvo.

KONČNA INTONACIJA zaznamuje konec povedi:
a)  padajoča ali pripovedna: uporablja se tudi, če se poved prične z vprašalnim zaimkom 

(ločilo: pika); 
b)  rastoča ali vprašalna intonacija: pričetek povedi s členkom a/ali (ločilo: vprašaj); 
c)  vzklična intonacija: uporablja se tako pri pripovednih kot pri vprašalnih povedih  

čustveno zaznamovana (ločilo: klicaj).

NEKONČNA INTONACIJA (nekončno ločilo: najpogosteje vejica).

Ločevanje pomensko 
samostojnih delov povedi.

–  Vse besede niso 
izgovorjene enako glasno, 
temveč je ena izgovorjena 
glasneje kot preostale. 

–  Poudarjena je beseda, ki se 
nam zdi najpomembnejša.

–  Hitrost govorjenja 
je odvisna od 
govorca.

–  V večini govorimo 
v srednji tonski 
višini.

Razkrije 
govorčevo 
razpoloženje, 
telesno 
stanje, spol, 
starost …

INTONACIJA (tonska višina): 
– končna/nekončna 
– pripovedna (padajoča)
– vprašalna (rastoča)
– vzklična

POUDAREK BARVA 
GLASU

Je tonski potek glasu: končna 
(z glasom gremo navzdol) in  
nekončna (z glasom gremo 
navzgor) intonacija.

REGISTER 
(hitrost 

govorjenja): 
nižji, višji, 

srednji

PREMORI: 
daljši ali krajši

Najkrajši: med členi pri 
naštevanju ali po prvi povedi.
Najdaljši: med odstavki.

LOČEVANJE PREMOROV 
(ZAPISOVANJE):
– Daljši premor: naredimo 

odstavek.
– Nekoliko krajši premor: 

delamo med vsebinskimi 
enotami znotraj povedi (pred 
naštevanjem) s podpičjem ali 
dvopičjem.

– Kratke premore ločimo z vejico.
– Še krajših premorov ne 

zaznamujemo s posebnim 
ločilom.

PROZODIČNA SREDSTVA

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Povemo poljubno kratko besedilo. Dijaki ugotavljajo, katera prozodična sredstva smo uporabili.

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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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina si zamisli, da so obiskali enega izmed pustnih festivalov, ki ga 
predstavijo na razredni uri. Napišejo komentar prireditve in se pripravijo na branje. Eden od dijakov besedilo 
prebere sošolcem, ki presodijo, ali je bil komentar učinkovit. Natančna navodila za delo so navedena na str. 
23, Ustvarjalni izziv.

Rešimo naloge v zbirki nalog na str. 14–19.

S pomočjo miselnega vzorca v učbeniku na str. 24 ponovimo, kaj smo se naučili v 1. tematskem sklopu.  
Če uporabljate i-učbenik, ga lahko prikažete na tabli.

Domača naloga: 

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 23 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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2. SKLOP: 

LETOŠNJI NOBELOV NAGRAJENEC BO …

Predlagano št. ur za obravnavo: 8
UČNI CILJI 2. SKLOPA

Dijaki:

•	 opazujejo zaporedje besed in delov povedi ter odpravljajo napake,
•	 sistematično usvajajo stavčnočlensko sestavo stavka in stavčno sestavo povedi, 
•	 vrednotijo učinek pridobljenega vsebinskega in procesnega znanja na tvorjenje in razumevanje enostav-

čnih in večstavčnih povedi ter na prepoznavanje stavčnočlenske sestave stavka in stavčne sestave po-
vedi, 

•	 sistematično dopolnijo dejanje z njegovim vršilcem, prizadetim ... in tvorijo enostavčne povedi, 
•	 predstavljajo isto dejanje na tvorni in trpni način.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
STAVČNI ČLENI

Učbenik, str. 26–42

Predlagano št. ur za obravnavo: 7

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Pogovarjamo se o Nobelovih nagradah in nagrajencih.
•	 Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina skuša odgovoriti na vprašanja na str. 26. Sošolcem predstavi-

jo svoje ugotovitve.

Obravnava snovi: 

Preberemo besedilo na str. 27 in se s pomočjo vprašanj na str. 28 pogovorimo o njem.

S pomočjo zadnjih štirih vprašanj na str. 28 opazujemo enostavčne povedi, navedene nad temi vprašanji. 
Nato dijaki samostojno preberejo še enostavčno poved na str. 29 in odgovorijo na vprašanja pod povedjo. 
Povemo, da so odgovori stavčni členi:

•	 KAJ se je zgodilo: povedek,
•	 KJE je uvedla: prislovno določilo kraja,
•	 KDAJ je uvedla: prislovno določilo časa,
•	 KDO je uvedel: osebek,
•	 KAJ je uvedla: predmet.



15

Če uporabljate i-učbenik, na tabli lahko prikažete prikaz na str. 29 pod ikono . 

OSEBEK POVEDEK PREDMET PRISLOVNA 
DOLOČILA

STAVČNI ČLENI

Posebej izpostavimo členek še in vprašamo dijake, h kateremu stavčnemu členu bi ga uvrstili. Ugotovimo, 
da k predmetu. Povemo, katere besedne vrste niso samostojni stavčni členi. 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Preberejo povedi na str. 29 in odgovorijo na vprašanja pod povedmi.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, katere stavčne člene smo spoznali v prejšnji uri. Dijaki se skušajo iz osnovne šole spomniti, 
katere stavčne člene še poznajo.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina odgovori na vprašanja na str. 30. Svoje ugotovitve predstavijo 
sošolcem. S pomočjo vprašanj dijaki ponovijo:

•	 kaj so stavčni členi,
•	 katere stavčne člene poznamo,
•	 kaj je značilno za povedek, osebek, predmet in prislovna določila.

Pomagamo si z učbenikom na str. 30–32.
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Ob prikazih, ki so dostopni v i-učbeniku na str. 30, 31 in 32 pod ikonami , ponovimo, katere stavčne 
člene poznamo in kako se po njih vprašamo:

OSEBEK

POVEDEK

PREDMET

PRISLOVNO 
DOLOČILO

STAVČNI 
ČLENI

STAVČNI ČLENI

OSEBEK

Povedek 
dopolnjuje  

s podatki o vršilcu 
dejanja/nosilcu 

stanja.

PRISLOVNA 
DOLOČILA

Povedek 
dopolnjujejo  

s podatki o času, 
kraju in drugih 

okoliščinah.

PREDMET

Povedek 
dopolnjuje  
s podatki  

o prizadetem  
v dejanju.

POVEDEK

Nosi podatek  
o dogajanju, dejanju 

ali stanju, drugi 
stavčni členi pa 

povedek pomensko 
dopolnjujejo.

ŠTEVILO STAVČNIH ČLENOV V STAVKU

le eden

PRISLOVNA 
DOLOČILA

eno ali več

PREDMET

eden ali več

POVEDEK

le eden

OSEBEK

POVEDEK

VPRAŠALNICE PODČRTOVANJE

Kaj se je zgodilo?
Kaj se dogaja?

Kaj se bo zgodilo?

vijugasta črta

Pove nam, kaj se je zgodilo, kaj kdo dela, kaj 
se z njim dogaja ali v kakšnem stanju je.

V vlogi povedka je osebna glagolska 
oblika (je umrl, podeljujejo …).

OSEBEK

VPRAŠALNICE PODČRTOVANJE

Kdo/kaj in povedek. ena ravna črta

Pomensko dopolnjuje povedek s podatkom 
o tem, kdo/kaj je tisti/tisto, ki (kaj) dela,  

s katerim se (kaj) dogaja, ki se mu pripisuje 
(kako) stanje itd.

V vlogi osebka je najpogosteje 
samostalniška beseda/besedna zveza  
v imenovalniku (Alfred Nobel, Švedka 

kraljeva banka ...). 

Osebek ni izražen: Osebka ni: Osebek v rodilniku:

 – ob zanikanem 
polnopomenskem 
glagolu BITI (Ni ga bilo 
v šolo.);

 – v zvezi glavni števnik (od 
pet naprej) + samostalnik 
(Pet dijakov je odšlo.);

 – količinski izrazi nekaj, 
malo, veliko ... (Nekaj otrok 
je zbolelo.).

 – osebek razberemo iz osebne 
oblike glagola v povedku 
(prišli so domov  oni).

 – uporabljen je brezosebni 
glagol;

 – brezosebni glagoli 
zaznamujejo dogajanje 
v naravi (je grmelo, se dani, 
bo deževalo ...).

POSEBNOSTI OSEBKA

PREDMET

VPRAŠALNICE PODČRTOVANJE

Koga/česa, komu/čemu, koga/
kaj, (o) kom/(o) čem, 

(s) kom/(s) čim in povedek.

dvojna ravna črta

Pomensko dopolnjuje povedek s podatkom 
o tem, na koga ali kaj prehaja

dejanje oz. ga prizadeva.

V vlogi predmeta je najpogosteje 
samostalniška beseda/besedna zveza  

v neimenovalniškem sklonu 
(o nagradi za mir).

PRISLOVNO DOLOČILO

VPRAŠALNICE PODČRTOVANJE

Kje, do kdaj, kako, zakaj,  
čemu ...  in povedek.

poševne črtice

 – Pomensko dopolnjuje povedek s podatki 
o okoliščinah dogajanja.

 – Izraža kraj, čas, način ali vzrok 
dogajanja, lahko pa tudi povemo,

 – s katerim namenom, pod katerim 
pogojem in kljub čemu je potekalo 
dogajanje.

V vlogi prislovnega določila so: 
 – prislov (letos, zunaj);
 – predložna zveza (po pouku);
 – nepredložni samostalnik/samostalniška 

besedna zveza (vsako leto) ...

PRISLOVNO 
DOLOČILO KRAJA

PRISLOVNO 
DOLOČILO ČASA

PRISLOVNO 
DOLOČILO NAČINA

PRISLOVNO 
DOLOČILO VZROKA

PRISLOVNO 
DOLOČILO NAMENA

PRISLOVNO 
DOLOČILO POGOJA

PRISLOVNO DOLOČILO 
DOPUŠČANJA

Pove, kje in kod se je kaj dogajalo, od kod in do 
kod je potekalo ter kam je bilo usmerjeno dejanje.

Pove, kdaj, od kdaj, do kdaj in koliko časa se 
je kaj dogajalo.

Pove, kako se je dejanje zgodilo ali je 
dogajanje potekalo.

Pove, zakaj se je kaj zgodilo.

Pove, s katerim namenom se je kaj zgodilo.

Pove, pod katerim pogojem poteka dogajanje.

Pove, kljub čemu se je kaj zgodilo.

Večino nagrad podelijo na Švedskem.
Kje podelijo večino nagrad?

Odbor nominacije sprejema do 1. februarja.
Do kdaj odbor sprejema nominacije?

Postopek izbire poteka tajno in brez medijskega trušča.
Kako poteka izbiranje?

Izumitelja dinamita ves svet pozna zaradi njegove 
oporoke.
Zakaj ga pozna ves svet?

Za večjo prepoznavnost izdelkov je podjetje začelo 
oglaševati na televiziji.
S katerim namenom?

Ob redni uporabi pohodnih palic kolena manj trpijo. 
Pod katerim pogojem?

Dijak se je kljub slabšim ocenam udeležil tekmovanja.
Kljub čemu?

VRSTE PRISLOVNIH DOLOČIL, ZNAČILNOSTI, VPRAŠALNICE, PRIMERI

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija:

Ponovimo, katere stavčne člene poznamo in kako se po njih vprašamo.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Preberemo besedilo v zbirki nalog na str. 20. Dijaki v dvojicah rešijo naloge od  1 do 15 na str. 20–26. 
Preverimo rešitve.
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4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se o tem, kateremu književniku bi dijaki podelili Nobelovo nagrado za književnost. Pomagamo 
si z vprašanji na str. 32.

Obravnava snovi: 

Preberemo besedilo na str. 32 in 33. Dijaki opazujejo dele besedila, ki so navedeni na str. 33. S pomočjo 
vprašanj na str. 33 in 34 dijake usmerimo v opazovanje zloženih stavčnih členov. S pomočjo besedila dijaki 
spoznajo: 

•	 kdaj so stavčni členi goli in kdaj zloženi, 
•	 zložene osebke, predmete in prislovna določila ter 
•	 razliko med levimi in desnimi prilastki. 

Pomagamo si z učbenikom na str. 35.

Če uporabljate i-učbenik, na tabli lahko prikažete prikaz na str. 35 pod ikono . 

GOLI STAVČNI ČLENI

1 polnopomenska beseda

ZLOŽENI STAVČNI ČLENI

2 polnopomenski besedi ali več

SESTAVA STAVČNIH ČLENOV

OSEBEK, PREDMET,

PRISL. DOLOČILO

podredno zloženi stavčni člen  
(jedro + prilastek)

priredno zloženi stavčni člen 
(dve jedri ali več)

s povedkovim  
določilom 

s povedkovim  
prilastkom 

POVEDEK
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 35 in 36 pod ikonama :

GOLI STAVČNI ČLENI

Povedki z večbesednimi 
glagolskimi oblikami.

Polnopomenska in 
nepolnopomenska beseda  
sestavljata goli stavčni člen.

Večbesedne glagolske oblike:
– prihodnjik (bodo nagradili),

– preteklik (smo slišali),
– pogojnik (bi povedali).

Nepolnopomenske besede ob 
polnopomenskih:

– predlogi (na Švedskem),
– členki (tudi letos).

Vsebujejo eno samo 
polnopomensko besedo.

ZLOŽENI STAVČNI ČLENI

Vsebujejo dve ali več polnopomenskih 
besed.

Sestavljata jih vsaj dve polnopomenski 
besedi ali več, ob katerih lahko stojijo 

tudi nepolnopomenske besede.

Alfred Nobel  je  večino denarja zapustil  
skladu za nagrade  vsi stavčni členi 

razen povedka so zloženi.

ZLOŽENI OSEBEK, PREDMET IN 
PRISLOVNO DOLOČILO

Podredno zloženi osebek, 
predmet in prislovno 

določilo

Priredno zloženi osebek, 
predmet in prislovno 

določilo

PODREDNO ZLOŽENI OSEBEK, PREDMET 
IN PRISLOVNO DOLOČILO

JEDRO DOLOČILO/PRILASTEK

Se ne podčrta
(akademija).

Podčrtamo s pikicami (Švedska).

Po prilastkih se sprašujemo  
z vprašalnicami kakšen, kateri, 

čigav in koliko + jedro.

Iz neenakovrednih 
polnopomenskih besed

(Švedska akademija)

SESTAVA PODREDNO ZLOŽENEGA 
OSEBKA, PREDMETA IN PRISLOVNEGA DOLOČILA

JEDRO DOLOČILO

Desno od jedra  desni 
ujemalni/neujemalni prilastek

SAMOSTALNIŠKA BESEDA
PRISLOV

(nagrada za mir)

Levo od jedra  levi ujemalni 
prilastek

PRIDEVNIŠKA BESEDA 
(Nobelova nagrada)

Z jedrom se ujema v:
– spolu,

– sklonu,
– številu.

PRIREDNO ZLOŽENI OSEBEK, PREDMET 
IN PRISLOVNO DOLOČILO

 – Sestavljeni so iz vsaj dveh jeder, ob katerih lahko stojijo tudi določila.

PRIMER:

Za zdaj so prevedeni dva izbora pesmi in življenjepis z naslovom Zapiski.

 – V osebku sta dve jedri, tj. ključni besedi stavčnega člena – izbora 
in življenjepis. Pomensko sta enakovredni. Jedri imata ob sebi tudi 
dopolnila, ki pomensko dopolnjujejo jedrne besede – levi prilastek 
dva ter desna prilastka pesmi in z naslovom Zapiski.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Preberemo besedilo v zbirki nalog na str. 27. Dijaki rešijo naloge 16–18 na str. 27–29.

5. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, kaj smo se o stavčnih členih naučili v prejšnjih urah.
•	 Napovemo, da bomo v tej uri natančneje opazovali povedek. Dijaki s priklicem znanja iz osnovne šole 

ponovijo, ali so tudi povedki lahko zloženi.

Obravnava snovi: 

Dijakom predstavimo zloženi povedek. Razložimo razliko med povedkovim določilom in povedkovim 
prilastkom. Pomagamo si z učbenikom na str. 36 in 37.
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 36 in 37 pod ikonama :

GOLI
Vsebuje glagol v osebni 

glagolski obliki (je gledal, 
so govorili, čakajo).

ZLOŽENI
Sestavljata ga osebna glagolska oblika in 

polnopomenska beseda  
(je učenec, so našli razmetano).

Je obvezni sestavni del 
zloženega povedka, 

saj povedek pomensko 
določa (brez njega 
poved ni smiselna).

Ni obvezen (poved je 
tudi brez njega smiselna, 

vendar vsebuje manj 
informacij).

POVEDKOVO

DOLOČILO
POVEDKOV

PRILASTEK

POVEDEK POVEDKOVO DOLOČILO

Otrok še ne zna brati.

ne zna  vez
brati  pov. dol.

Začela je študirati.

začela je  vez
študirati  pov. dol.

Večkrat je bil 
nominiran za nagrado.

je bil  vez
nominiran  pov. dol.

Postal je Nobelov 
nagrajenec za 

književnost.

postal je  vez
Nobelov nagrajenec za 

književnost  pov. dol.

GLAGOLA 
POSTATI IN IMETI 

(ko ne izražata 
lastnine)

POMOŽNI 
GLAGOL BITI 
(ko ne pomeni 

obstajati, 
nahajati se)

NAKLONSKI 
GLAGOLI  

(želeti, morati, 
moči, hoteti,  

smeti ... )

FAZNI GLAGOLI
(začeti, 

nadaljevati, 
končati)

Stoji ob nepolnopomenskih glagolih, 
ki v povedku opravljajo vlogo vezi.

VEZ
– naklonski glagoli

– fazni glagoli
– glagoli biti, postati, imeti

POVEDKOVO DOLOČILO

je postal Nobelov 
nagrajenec, je bil 

nominiranec

je bil 
presenečen, 

bodo 
objavljeni, 

smo hvaležni

morajo 
pripraviti, 
ne smemo 
povedati, 

želite potovati

NEDOLOČNIK PRIDEVNIK SAMOSTALNIŠKA 
BESEDA/BESEDNA 

ZVEZA

SESTAVA POVEDKOVEGA DOLOČILA

Odločitev so sprejeli razočarani.
so sprejeli  polnopomenski glagol

razočarani  stanje v trenutku dejanja

RAZLAGA:
 – Pridevnik razočarani je del povedka, 
ker pove, kakšen je bil osebek 
v trenutku opravljanja dejanja.
 – Pridevnik stoji ob polnopomenskem 
glagolu, zato ga lahko izpustimo, 
poved pa kljub temu ostane smiselna.

POVEDKOV PRILASTEK

Stoji ob polnopomenskih glagolih in 
izraža stanje osebka v trenutku dejanja.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 29 in 30, naloge 19–21.

6. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, katere stavčne člene poznamo.
•	 Napovemo, da bomo v tej uri natančneje opazovali oblikovno povezanost stavčnih členov.

Obravnava snovi: 

Opazujemo povedi v učbeniku na str. 37. O njih se pogovarjamo s pomočjo vprašanj na str. 37 in 38. Pri 
opazovanju povedi ugotovimo, kako so stavčni členi med seboj oblikovno povezani. Predstavimo, kaj je: 

•	 ujemanje, 
•	 vezava in 
•	 primik. 
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Če uporabljate i-učbenik, na tabli lahko prikažete prikaz na str. 38 pod ikono . 

UJEMANJE

(osebek � povedek)

PRIMIK

(prisl. določilo + povedek)

VEZAVA

(povedek � predmet)

OBLIKOVNA RAZMERJA MED STAVČNIMI ČLENI

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 38 pod ikono :

VEZAVA
povedek  predmet

Povedek v stavku predmetu določa 
sklon  se veže s predmetom 
v določenem sklonu (glagolska 
vezljivost).

Najprestižnejšo nagrado za področje literature 
bo Švedska akademija letos presenetljivo podelila 
legendarnemu ameriškemu kantavtorju.

RAZLAGA:
Povedek v stavku ob sebi poleg podatka  
o vršilcu dejanja zahteva dopolnili o tem, KOGA/
KAJ podelimo (nagrado – predmet v tožilniku) 
in KOMU/ČEMU podelimo (legendarnemu 
ameriškemu kantavtorju – predmet v dajalniku).

OBLIKOVNA POVEZANOST MED STAVČNIMI ČLENI

UJEMANJE
osebek  povedek

Povedek se prilagaja 
osebku v:
–  osebi, 
–  številu,
–  spolu.

Povedek lahko dopolnimo
s podatki o okoliščinah, ki jih 
izrazimo s prislovnimi določili  
ta je k povedku le »primaknjen«.

PRIMIK
prislovno določilo  

povedek

Švedska akademija bo 
podelila ...   ker je osebek 
v im. ed. ž. spola, mora 
biti tudi povedek v vseh 
naštetih oblikah.

Najprestižnejšo nagrado za področje 
literature bo Švedska akademija letos 
presenetljivo podelila legendarnemu 
ameriškemu kantavtorju.

Prislovni določili časa (letos) in načina 
(presenetljivo) s povedkom (bo podelila) 
nista povezani oblikovno, ampak samo 
pomensko.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 31, nalogi 22 in 23.

7. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se o književnikih, ki sta zavrnila Nobelovo nagrado. Pomagamo si z učbenikom na str. 39.

Obravnava snovi: 

Dijaki preberejo povedi na str. 39 in 40. S  pomočjo vprašanj pod povedmi opazujemo, kako so razporejeni 
stavčni členi in njihovi deli v navedenih povedih. Dijaki spoznajo:

•	 da vrstni red stavčnih členov ni vnaprej določen,
•	 kaj je členitev po aktualnosti,
•	 kakšen je obvezni vrstni red besed v stavčnih členih in v naslonskem nizu.

Pomagamo si z učbenikom na str. 41.
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Če uporabljate i-učbenik, na tabli lahko prikažete prikaz na str. 41 pod ikono . 

V N G1 P Z3 Z4 Z2 G2
Ogledalo si ga je precej obiskovalcev.

Nagrada, ki si jo želi vsak znanstvenik.

Tam sta se prvič srečala.

Nobel je izumil dinamit.

Pogovarjali naj bi se o naložbah v mestu.

Poklonili so se mu z doprsnim kipom.

Ljudje ga bodo vedno spoštovali.

V = veznik, N = členek NAJ, G1 = glagol BITI na s- (sem, si, sva, sta, smo, ste, so) in BI, P = povratni zaimek SI/SE, Z3 = osebni 
zaimek v dajalniku, Z4 = osebni zaimek v tožilniku, Z2 = osebni zaimek v rodilniku, G2 = glagol BITI na bo- (bom, boš, bo, 
bova, bosta, bomo, boste, bodo) in glagolska oblika JE. 

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 41 pod ikono :

ČLENITEV PO AKTUALNOSTI

Na začetek povedi postavimo tisti 
podatek (stavčni člen), ki je v kontekstu 
sporočanja najbolj znan oz. ga naslovnik 
že pozna, poved pa končamo z novim 
oz. najpomembnejšim podatkom, ki ga 
želimo sporočiti naslovniku.

PRIMER z razlago:
V povedi Alfred Nobel je izumil dinamit je:
–  podatek v osebku (Alfred Nobel) 

naslovniku že znan (pričakovan);
–  podatek v predmetu (dinamit) pa nov in 

najbolj informativen.

V povedi Dinamit je izumil Alfred Nobel je:
–  naslovniku najbolj znan podatek 

v predmetu (dinamit), zato z njim 
začnemo poved;

–  nov podatek, ki ga želimo sporočiti 
naslovniku, pa je v osebku (Alfred Nobel), 
zato smo ga postavili na konec povedi.

mesto Celje, 
tečaj slovenščine, 
odkritje spomenika, 
izumitelj Alfred Nobel

Posebnost:
Besedne zveze *golf igrišče, *Kekec pašteta, *Merkur 
zavarovalnica ipd. so v knjižni slovenščini manj 
primerne. Odločimo se raje za: igrišče za golf, pašteta 
Kekec, zavarovalnica Merkur.

OBVEZNI VRSTNI RED − STALNA STAVA

doprsni kip, 
mladi celjski kulturniki, 
turistično društvo, 
Gosposka ulica

NASLONKE − besede brez 
naglasa 

–  Pri razvrščanju moramo 
upoštevati, da prva 
naslonka običajno stoji za 
prvim stavčnim členom.

–  Če si sledi druga za 
drugo več naslonk, to 
imenujemo NASLONSKI 
NIZ, v katerem ima vsaka 
naslonka točno določeno 
mesto.

Nekatere besede imajo točno določeno mesto znotraj besedne 
zveze oz. v povedi. Takšno vnaprejšnjo določenost imenujemo stalna 

stava. Ta je značilna za prilastke in za t. i. naslonski niz.

LEVI PRILASTKI
so pridevniške besede 
in vedno stojijo levo od 

jedra besedne zveze.

DESNI PRILASTKI
so samostalniške besede in stojijo 

desno od jedra besedne zveze.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki opazujejo odlomek iz Kettejeve pesmi Na trgu na str. 42. S pomočjo vprašanj ob pesmi ugotavljajo, 
kje so odstopanja od pravil o zaporedju besed znotraj stavčnega člena oz. v naslonskem nizu in zakaj.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 31–33, naloge 24–30.

TVORNE IN TRPNE POVEDI

Učbenik, str. 42–44

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Preberemo besedilo na str. 42 in dijake vprašamo, kaj so izvedeli novega ob branju.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje vršilcev dejanj. Pomagamo si z vprašanji na str. 42. Opazujemo, v katerih 
povedih vršilec dejanja ni izražen.

Preberemo še povedi na str. 43 in jih primerjamo med seboj. S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo:

•	 katere povedi so tvorne in katere trpne,
•	 kako tvorno poved preoblikujemo v trpno,
•	 kdaj uporabljamo tvorne in kdaj trpne povedi.

Pomagamo si z učbenikom na str. 43 in 44.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 43 in 44 pod ikonama :

POVEDI

TVORNA POVED − TVORNIK

Kadar je v osebku ali z osebno glagolsko 
obliko v povedku izražen vršilec dejanja.

TRPNA POVED − TRPNIK

Kadar je na mesto osebka postavljen 
tisti, ki ga dejanje prizadeva, vršilec pa 

je postavljen v ozadje. V slovenščini je 
največkrat izpuščen.

Imena nagrajencev  so objavljena že oktobra.

Različne ustanove in odbori objavijo  

imena nagrajencev že oktobra.
prizadeto (od dejanja)

vršilec dejanja

prizadeto (od dejanja) čas dejanjačas dejanja dejanje

dejanje

Na mesto osebka postavimo podatek o tistem, ki ga dejanje prizadeva.

V povedku namesto osebne glagolske oblike uporabimo pomožni glagol + deležnik na -n ali -t.

PREOBLIKOVANJE TVORNE POVEDI V TRPNO

Različne ustanove in odbori (VRŠILEC DEJANJA) objavijo (OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA) imena 
nagrajencev (TISTI, KI GA DEJANJE PRIZADEVA) že oktobra.  TVORNA POVED

Imena nagrajencev (TISTI, KI GA DEJANJE PRIZADEVA) so objavljena (POMOŽNI GLAGOL IN 
DELEŽNIK NA -n) že otobra.  TRPNA POVED S POMOŽNIM GLAGOLOM IN DELEŽNIKOM

Imena predlagateljev se objavijo že oktobra.  TRPNA POVED Z MORFEMOM SE

Podatek o vršilcu dejanja, ki je v tvorniku izražen v osebku ali z osebno glagolsko obliko, 
izpustimo.

RABA TRPNIH POVEDI

Ko vršilca dejanja ne poznamo. Ko je vršilec dejanja splošno znan, tako 
da ga poznajo tudi prejemniki.

V strokovnih in uradovalnih besedilih, 
kajti pomemben je podatek, kaj se je 

zgodilo ali kako se kaj naredi.

Ko vršilca dejanja ne želimo imenovati.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo miselnih vzorcev v učbeniku na str. 45 ponovimo, kaj smo se naučili v tem tematskem sklopu.  
Če uporabljate i-učbenik, ga lahko prikažete na tabli.

Zbirka nalog, str. 34 in 35, naloga 1.

Domača naloga: 

•	 Zbirka nalog str. 35–37, naloge 2–4.
•	 Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 44 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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3. SKLOP: UGANKE ZGODOVINE

Predlagano št. ur za obravnavo: 8
UČNI CILJI 3. SKLOPA

Dijaki:

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

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim razumljivejšo 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 izreka-
jo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 dopolnijo dano dejanje z opisom njegovega vršilca, prizadetega, kraja ... in tvorijo podredno zložene po-

vedi, 
•	 poročajo o prvotnem govornem dogodku na razne načine,
•	 sistematično spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o rabi ločil in velike začetnice v premem go-

voru,
•	 združujejo pomensko povezane povedi v podredno zložene povedi, podredno zložene povedi pa nato 

strnjujejo v enostavčne povedi z navadnimi stavčnimi členi,
•	 združujejo zveze povedi s ponovljenimi prvinami v povedi s prilastkovim odvisnikom, te pa nato strnju-

jejo v povedi s polstavki, desnimi in levimi prilastki, 
•	 opazujejo zaporedje besed in delov povedi ter odpravljajo napake,
•	 vrednotijo učinek pridobljenega vsebinskega in procesnega znanja na tvorjenje in razumevanje enostav-

čnih in večstavčnih povedi ter na prepoznavanje stavčnočlenske sestave stavka in stavčne sestave po-
vedi.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
POLJUDNOZNANSTVENI ČLANEK

Učbenik, str. 48–57

Predlagano št. ur za obravnavo: 3

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta.
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Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se o različnih ugankah zgodovine. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 48 in 49.

Obravnava snovi: 

Ogledamo si fotografiji na str. 49 in se pogovarjamo, kaj predstavljata. Pomagamo si z vprašanji nad 
fotografijama.

Dijaki tiho preberejo besedilo na str. 50–52. O besedilu se pogovarjamo s pomočjo vprašanj na str. 53–55. 
Ugotovimo, da je besedilo poljudnoznanstveni članek. 

Dijake razdelimo v dvojice. V dvojicah razmišljajo o vprašanjih:

•	 kakšna besedila so poljudnoznanstveni članki,
•	 kaj so navadno teme takih besedil,
•	 komu so namenjena,
•	 kje jih najdemo in
•	 kdo jih piše.

Svoje ugotovitve predstavijo sošolcem. Skupaj odgovorimo na zastavljena vprašanja. Pomagamo si  
z učbenikom na str. 55. 

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 55 pod ikono :

POLJUDNOZNANSTVENI ČLANEK

Je enogovorno zapisano 
besedilo, v katerem so širši 
javnosti predstavljena
znanstvena spoznanja: 
prikazana so nova odkritja 
o svetu, naravi in družbi, 
ugotovitve raznovrstnih 
raziskav.

AVTOR: novinar ali strokovnjak

STROKOVNJAK: v podpisu 
poleg imena in priimka navede 
svoj znanstveni naslov ter 
položaj ali ustanovo, v kateri je 
zaposlen.

NOVINAR: besedilo vsebuje 
citiranje zapisanih strokovnih 
besedil ali poročanje o izjavah, 
saj se novinar sklicuje na to, kar 
je povedal strokovnjak.

NEPODPISAN 
POLJUDNOZNANSTVENI 
ČLANEK: v njem so  povzete 
in predstavljene ugotovitve 
različnih znanstvenikov oz. 
strokovnjakov za določeno 
področje.

JEZIK:
−  Avtor uporablja strokovne 

izraze (termine), vendar pri 
tem daje prednost domačim 
poimenovanjem pred 
prevzetimi. Manj znane izraze 
sproti razlaga, saj bralec 
ni vedno strokovnjak za 
določeno področje.

−  Praviloma je 
poljudnoznanstveni članek 
objektivno besedilo, 
napisano v razumljivem 
jeziku; pisec – še posebej 
v uvodu, zanimivostih ali 
zaključku – uporablja tudi 
slogovno zaznamovane 
besede in besedne zveze, 
vendar z njimi ne sme 
pretiravati.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. S svojimi telefoni na medmrežju poiščejo poljuben poljudnoznanstveni članek. 
Sošolcem povzamejo, o čem je njihov članek govoril, kdo ga je napisal in utemeljijo, zakaj je besedilo 
poljudnoznanstveni članek. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri izvedeli o poljudnoznanstvenih člankih.
•	 Napovemo, da si bomo natančneje ogledali zgradbo tovrstnih besedil.

Obravnava snovi: 

Še enkrat preletimo poljudnoznanstveni članek na str. 50–52. Pozorni smo na zgradbo besedila. Dijaki 
spoznajo:

•	 da poljudnoznanstveni članki lahko imajo poleg naslova še nadnaslov (lahko tudi podnaslov),
•	 kaj sporoča uvodni odstavek,
•	 kaj je predstavljeno v jedrnem delu in
•	 kaj v zaključku.

Pomagamo si z učbenikom na str. 55 in 56.

Opazujemo tudi jezik poljudnoznanstvenih člankov. Dijaki spoznajo: 

•	 da je jezik prilagojen naslovniku,
•	 da je besedilo objektivno,
•	 katera načela uspešnega sporočanja upošteva avtor besedila.

Pomagamo si z učbenikom na str. 56 in 57.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 56 pod ikono :

ZGRADBA POLJUDNOZNANSTVENEGA ČLANKA

Nadnaslov napove temo.
Naslov pritegne bralca, zato se izpostavi posebna zanimivost, aktualnost; pri tem se uporabi 
besedno igro ali besede v prenesenem pomenu.

Predstavitev teme in zanimivosti o najzanimivejši ugotovitvi; na kratko se predstavi tudi 
potek raziskave ali strokovnjake, ki so raziskovali obravnavano področje.

− Avtor ugotovitev ali odkritje predstavi z različnih vidikov: zgodovine, postopka, delovanja ... 
zato uporablja različne načine razvijanja teme (opisovanje, pripovedovanje, razlaganje ...). 
Podteme razvrsti v zaporedje in bralcu olajša branje s členitvijo na odstavke; na novo 
podtemo ga pogosto opozori z začetno povedjo, pa tudi z mednaslovi.

− Najzahtevnejše opise ali razlage in številčne podatke se predstavi grafično (s preglednicami, 
grafi, fotografijami posameznih korakov v postopku ...).

− Opisovanje, pripovedovanje ali razlaganje pisec popestri z anekdotami, primeri iz 
vsakdanjega ali aktualnega življenja, sklicevanjem na bralčeve izkušnje ... Ti deli so od 
osnovnega besedila marsikdaj grafično ločeni: zapisani so npr. z drugačnim tiskom,  
v okvirčku, pod fotografijami.

Pisec poudari bistveno sporočilo besedila in pri tem pove tudi svoje mnenje ali mnenje 
strokovnjakov.

NADNASLOV
NASLOV

UVODNI 
ODSTAVEK

JEDRNI DEL

ZAKLJUČEK

NAČELA USPEŠNEGA SPOROČANJA V POLJUDNOZNANSTVENEM ČLANKU

Pri poimenovanjih strokovnih pojmov, njihovem pojasnjevanju in izražanju logičnih razmerij 
med dogodki mora biti avtor zelo natančen – to mu omogoča knjižni jezik.

− Predstavitev resničnih in natančnih podatkov (npr. letnice, imena, podatki o številu, hitrosti, 
velikosti). 

− Na natančnost izražanja vplivata tudi izbira posameznih besed in jasno izražanje pomenskih 
razmerij med dogodki in dejanji.

− Besedilo mora imeti prepoznavno zgradbo – bralec mora takoj ugotoviti, da bere 
poljudnoznanstveni članek.

− Nebesedni spremljevalci, ki bralcu omogočajo, da se znajde v besedilu, npr. členitev besedila z 
mednaslovi in odstavki, različne velikosti pisave in vrste tiska ...

− V besedilu pregledno in nazorno predstavljena vsebina: dogodki, lastnosti, stvari ipd. morajo 
biti predstavljeni urejeno in v primernem zaporedju, v njem pa mora biti dovolj konkretnih 
primerov oz. grafičnih ponazoritev.

− To je prevladujoče objektivno besedilo, vendar si pisec prizadeva bralce pritegniti ter ohranjati 
njihovo pozornost.

− V predstavitev vključuje zanimive podatke (npr. ponazarjalne zglede, anekdote, šale ali 
besedne igre ...), primerjave z dogodki iz vsakdanjega življenja ali povezavo s kako zunanjo 
okoliščino (npr. aktualni film v kinematografih).

− Uporabi lahko tudi kakšno zaznamovano jezikovno sredstvo.

JEZIKOVNA 
PRAVILNOST

NATANČNOST

JASNOST

ŽIVOST

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Obravnavano vsebino utrdimo s prikazoma v i-učbeniku na str. 55 in 56 pod ikonama .

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija:

Ponovimo, kaj smo se v prejšnjih dveh urah naučili o poljudnoznanstvenem članku.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Preberemo besedilo v zbirki nalog na str. 38–40. Dijaki rešijo naloge 1–21 na str. 40–46. Preverimo rešitve.
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PODREDNO ZLOŽENE POVEDI – ODVISNIKI

Učbenik, str. 57–67

Predlagano št. ur za obravnavo: 3

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se, kaj smo v prejšnjih urah izvedeli o gladiatorjih in njihovih bojih. Dijaki preberejo besedila 
na str. 57–59 in skušajo ugotoviti, kako so povezana s to temo.

Obravnava snovi: 

S pomočjo vprašanj na str. 59 in 60 se pogovarjamo o prebranih besedilih. 

Dijaki si preberejo še povedi na str. 60. Usmerimo jih v opazovanje stavkov v teh povedih. S pomočjo 
vprašanj pod povedmi ugotavljajo, kateri so glavni stavki in kateri odvisniki. 

Preverimo njihovo znanje iz osnovne šole. Ponovimo, kako določimo odvisnike in katere vrste odvisnikov 
poznamo. Spodbujamo jih, da odvisnike prepoznajo po vprašanjih in ne po tipičnem vezniku. Če uporabljate 

i-učbenik, na tabli lahko prikažete prikaz na str. 62 pod ikono .

DOPOLNJUJEJO POVEDEK DOPOLNJUJEJO OSEBEK,  
PREDMET ALI 

PRISLOVNO DOLOČILO

PRILASTKOV

ODVISNIKI

PREDMETNI ČASOVNI

KRAJEVNI

NAČINOVNI

VZROČNI

NAMERNI

POGOJNI

DOPUSTNI

OSEBKOV
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 47 in 48, naloge 1–4. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kako določimo glavni stavek in kako odvisnik ter katere vrste odvisnikov poznamo.

Obravnava snovi: 

Natančneje si pogledamo posamezne odvisnike, in sicer:

•	 kakšno vlogo ima posamezni odvisni stavek, 
•	 kako se po njem vprašamo, 
•	 kako ga narišemo z S-strukturo.

Pomagamo si z učbenikom na str. od 62 do 65. 

Vsebino povzamemo s prikazi v i-učbeniku na str. 63, 64 in 65 pod ikonami :

OSEBKOV ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

KDO ali KAJ + 
povedek glavnega 

stavka

da, ali, kdo, kaj, 
kdor, kar

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku 
podredno zložene povedi vlogo osebka. Povedek 

glavnega stavka dopolnjuje s podatkom o bitju 
(stvari ali pojmu), ki se mu pripisuje dejanje/stanje ...

GLAVNI STAVEK 
Pri tem ga bolj kot zunanji videz zanima, 
KDO ali KAJ ga zanima?
kakšno je njegovo duševno stanje.
S  
       S

PREDMETNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Drugi Newtonov zakon pravi,  
KOGA ali KAJ pravi N. zakon?
da velja mg = ma.
S  
       S

KOGA ali ČESA, 
KOMU ali ČEMU, 

KOGA ali KAJ,  
O KOM ali O ČEM, 
S KOM ali S ČIM +

povedek glavnega 
stavka

da, ali, kdo, kaj, 
kogar, kar

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
predmeta. Povedek glavnega stavka dopolnjuje 
s podatkom o bitju (stvari ali pojmu), na katero 

prehaja dejanje.

KRAJEVNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

KJE je nastopil z vojsko? 
Kjer so diplomatska prizadevanja ostala 
neuspešna, je nastopil z vojsko. 
                           GLAVNI STAVEK
       S  
 S 

KJE, KAM, KOD, 
OD KOD, DO KOD + 
povedek glavnega 

stavka

kjer, kamor, 
koder

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila kraja.

ČASOVNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Velik uspeh je dosegel, ko je zavzel 
pangejske rudnike zlata in srebra.

KDAJ je dosegel velik uspeh?
S  
        S 

KDAJ, OD KDAJ, 
DO KDAJ + 

povedek glavnega 
stavka

ko, kadar, 
medtem ko, 
potem ko, 

dokler, odkar

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila časa.

NAČINOVNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Do novih ozemelj je najprej skušal 
priti po diplomatski poti, tako da je 
največkrat uporabil podkupovanje. 

KAKO je skušal priti do novih ozemelj?
S  
        S 

KAKO + povedek 
glavnega stavka

kot, kakor, da, 
tako da, ne da, 

namesto da

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila načina.

VZROČNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Pogonska sila nastane, ker lopatice elise 
ali turbine odrivajo zrak.

ZAKAJ nastane pogonska sila?
S  
        S 

ZAKAJ + povedek 
glavnega stavka

ker

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila vzroka.
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NAMERNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Za premor se je odločil, 
da bi se lahko usmeril v osvajanje Trakije 
ter pripravo na dokončni obračun  
z grškimi državami.

ČEMU (S KATERIM NAMENOM) se je 
odločil za premor?
S  
       S 

ČEMU/S KATERIM 
NAMENOM + 

povedek glavnega 
stavka

da (bi)

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila namena.

POGOJNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Telo prosto pada, 
če je rezultanta sil teža in je komponenta 
hitrosti v vodoravni smeri enaka nič.

POD KATERIM POGOJEM telo prosto 
pada?
S  
       S + S

POD KATERIM 
POGOJEM + 

povedek glavnega 
stavka

če

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila pogoja.

DOPUSTNI ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Vsa telesa padajo z enakim pospeškom, 
čeprav se njihove teže razlikujejo zaradi 
različnih mas.

Kljub čemu padajo z enakim popeškom?
S  
        S 

KLJUB ČEMU + 
povedek glavnega 

stavka

čeprav, četudi, 
kljub temu da

Je odvisni stavek, ki ima v glavnem stavku vlogo 
prislovnega določila dopuščanja.

PRILASTKOV ODVISNIK

VPRAŠALNICE S-STRUKTURAVEZNIKI

GLAVNI STAVEK 
Panter je opisan kot ujetnik, ki trpi v kletki.

            KAKŠEN ujetnik?
S  
        S 

KATERI, KAKŠEN,
ČIGAV, KOLIKO + 
jedro stavčnega 

člena

ki/kateri, kjer, 
da, ali, kot

Je odvisni stavek, ki v podredno zloženi povedi 
natančneje določa osebek, predmet ali prislovno 

določilo glavnega stavka. Vsebuje podatek 
o vrsti, lastnosti, pripadnosti ali količini samostalniške 

besede v stavčnem členu.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica si izbere enega od odlomkov iz besedil na str. 57–59 in ugotovi, 
kateri način razvijanja teme prevladuje v navedenem odlomku ter poišče vse odvisne stavke in določi 
njihovo vrsto. Dijaki razmislijo, ali je to, kateri odvisniki se najpogosteje pojavljajo, povezano tudi z načinom 
razvijanja teme.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 48–50, naloga 5. 

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, kaj smo se v prejšnjih urah naučili o odvisnikih.
•	 Napovemo, da si bomo v tej uri natančneje ogledali stopnje odvisnikov.

Obravnava snovi: 

Dijaki si ogledajo še nekaj primerov povedi iz učbeniških besedil na str. 66. Usmerimo jih v opazovanje, 
koliko stavkov je v posameznih povedih. Ugotovimo, da je v povedi lahko več odvisnikov in da so ti različne 
stopnje. Pomagamo si z učbenikom na str. 67. 
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Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 67 pod ikono :

STOPNJE ODVISNIKOV

S
S         S

1. primer:

Čeprav moramo k silam na padajoča telesa šteti zračni upor, 

je ta večinoma zanemarljiv, kadar so hitrosti majhne.

KLJUB ČEMU je zanemarljiv?
DOPUSTNI ODV. – 1. STOPNJE

KDAJ je zanemarljiv?
ČASOVNI ODV. – 1. STOPNJE

GLAVNI STAVEK

GLAVNI STAVEK PO OBEH ODVISNIKIH V ZGORNJI POVEDI SE 
VPRAŠAMO Z GLAVNIM STAVKOM (oba odvisnika 
dopolnjujeta glavni stavek), ZATO STA OBA 
ODVISNIKA PRVE STOPNJE.

ODVISNIK PRVE 
STOPNJE

STOPNJE ODVISNIKOV

S

       S
               S 

2. primer:

Nekoč je izjavil, da na svetu ni trdnjave, katere zidov ne bi preplezal z zlatom 

naložen osel.

KOGA/KAJ je izjavil?     
PREDM. ODV. – 1. STOPNJE           

KATERE trdnjave?
PRILASTKOV ODV. – 2. STOPNJE 

GLAVNI STAVEK

GLAVNI STAVEK PO PRVEM ODVISNIKU SE VPRAŠAMO 
Z GLAVNIM STAVKOM – ZATO JE TO 
ODVISNIK 1. STOPNJE (dopolnjuje glavni 
stavek), PO DRUGEM ODVISNIKU PA SE 
VPRAŠAMO S SAM. B. V PRVI STOPNJI 
ODVISNIKA, ZATO JE TO ODVISNIK 2. 
STOPNJE (dopolnjuje sam. besedo 
v odvisniku prve stopnje).

ODVISNIK PRVE STOPNJE

ODVISNIK DRUGE STOPNJE

POSEBNOST S-STRUKTURE PRILASTKOVIH ODVISNIKOV

Panter je opisan kot ujetnik, ki trpi v kletki.

Metrično urejena verz in rima okrepita vtis,
da je lirski subjekt zgolj nepristranski 
opazovalec.

Toda pretiravanja, ki jih uporablja, 
        GL. ST. 1/2           
nakazujejo njegovo čustveno vpletenost.

GL. ST. 2/2 
S            S
2            2 
       S    
                                       

Ne dopolnjuje glavnega stavka v celoti, 
ampak le njegov del.

Prilastkov odvisnik lahko glavni stavek 
razdeli na dva dela (S/2). Če prilastkov 
odvisnik stoji sredi glavnega stavka, je 

od njega ločen z vejico na obeh straneh.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Preberejo glavni stavek, naveden na koncu strani 67, in ga dopolnijo  
z zahtevanima odvisnikoma. Skušajo tvoriti še tretji stavek in ugotavljajo, katere stopnje so posamezni 
odvisniki v povedi, ki so jo tvorili.

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 50 in 51, nalogi 6 in 7. 

POROČANI GOVOR

Učbenik, str. 68–69

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Preberemo smešnice na str. 68 in vprašamo dijake, ali se jim zdijo primerne za učbenike.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje poročanega govora v prebranih smešnicah. Pomagamo si z vprašanji na str. 
68 in 69. Dijaki spoznajo:

•	 da o prvotno govornem dogodku lahko poročamo s premim ali odvisnim govorom,
•	 kako je sestavljen premi govor,
•	 kako postavljamo ločila v premem govoru,
•	 kako je sestavljen odvisni govor.

Pomagamo si z učbenikom na str. 69.

Dijake opozorimo še na razliko med dobesednimi navedki in citati. 
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Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 69 pod ikono :

PREMI GOVOR

SPREMNI STAVEK DOBESEDNI NAVEDEK

Deček je žalosten vprašal:

»Kaj bom delal, ko bom velik, če bo moj oče 
zmagal v vseh bitkah?«

S premim govorom poročamo, kadar  
v dobesednem navedku natančno navedemo 

besede, ki jih je nekdo izrekel.

Spremni stavek lahko postavimo na konec 
ali v sredino dobesednega navedka.

Dobesedni navedek vedno začnemo 
z veliko začetnico in ga zapišemo med 
narekovaje. V rokopisu začnemo pisati 

dobesedni navedek z narekovajem spodaj, 
končamo pa ga za ločilom z narekovajem 

zgoraj.

ODVISNI GOVOR

GLAVNI STAVEK ODVISNI STAVEK

Deček je žalosten vprašal, kaj bo on delal, ko bo velik, če bo njegov oče 
zmagal v vseh bitkah.

Z njim poročamo, kadar besede, ki jih je nekdo 
izrekel, samo povzamemo. V zapisu ne uporabljamo 
narekovaja, ker tvorimo podredno zloženo poved 

z odvisnikom. Paziti moramo na spremembo 
glagolske osebe in zapis končnega ločila (pika).

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 54–57, naloge 1–5. 

STRJEVANJE IN RAZŠIRJANJE POVEDI

Učbenik, str. 70–73

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijakom povemo naslov razprave, ki jo je Niko Grafenauer objavil v reviji Primerjalna književnost: Rainer 
Maria Rilke pri Slovencih. Vprašamo jih, o čem bo po njihovem mnenju govorila razprava.

Obravnava snovi: 

Preberemo izvleček in del sklepnih ugotovitev iz razprave na str. 70 in se pogovorimo o besedilu s pomočjo 
vprašanj pod njim. Nato preberemo še nekoliko preoblikovan drugi odlomek iz razprave. Dijake s pomočjo 
vprašanj na str. 71 usmerimo v primerjanje obeh besedil. Pridejo do naslednjih spoznanj:

•	 kdaj je primerno uporabljati podredne in kdaj strnjene enostavčne povedi,
•	 kako preoblikujemo podredno zložene povedi v enostavčne in obratno,
•	 kdaj isti podatek izrazimo z navadnim stavčnim členom in kdaj z odvisnikom.

Pomagamo si z učbenikom na str. 72 in 73. 
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 72 in 73 pod ikonama :

POVEDI

STRNJENA POVED DVO-/ VEČSTAVČNA POVED

Velik uspeh je dosegel po zavzetju pangejskih 
rudnikov zlata in srebra.

Velik uspeh je dosegel, ko je zavzel pangejske 
rudnike zlata in srebra.

je zavzel  zavzetje ko  za

Velik uspeh je dosegel po 
zavzetju pangejskih rudnikov 

zlata in srebra.

PREOBLIKOVANJE PODREDNO ZLOŽENE 
POVEDI V ENOSTAVČNO

Glagol pretvorimo  
v samostalnik.

Veznik zamenjamo  
s predlogom.

Stavčnega člena  
v strnjeni povedi ne 

ločimo z vejico.

Spis prikazuje kronološko 
zaporedje dogodkov. 

so si sledili

Uvedemo veznik kako.

Spis prikazuje, kako so si dogodki 
kronološko sledili.

PREOBLIKOVANJE ENOSTAVČNE POVEDI  
V DVOSTAVČNO − PODREDNO ZLOŽENO POVED

Ustrezna osebna 
glagolska oblika.

Uporaba vezniške 
besede.

Odvisni stavek od 
glavnega ločimo  

z vejico.

RABA STAVČNEGA ČLENA RABA ODVISNIKA

V znanstvenih ali uradovalnih besedilih  
naslovniki temo oz. področje dobro poznajo, 
pisci pa si prizadevajo biti čim bolj stvarni in 
brezosebni. 

V poljudnoznanstvenih, publicističnih 
in praktičnosporazumevalnih
besedilih  ta besedila so namenjena
množičnemu naslovniku ali pa njihove 
teme niso tako ozke, »pričakovane«.

Kadar podatek ni tako zelo pomemben oz. lahko 
pričakujemo, da je bralcem/poslušalcem že splošno 
znan (tj. ga razumejo in zanj vedo na podlagi svojega 
predznanja, izkušenj). 

Zaradi silvestrovanja v središču mesta bodo parkirišča 
zaprta že 30. decembra.

Kadar podatek ponovimo (ga povemo že drugič).

 Včeraj se je v Ljubljani zgodilo nekaj nenavadnega. Po tem 
nenavadnem dogodku si bo večina meščanov zapomnila 
dan.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo miselnih vzorcev v učbeniku na str. 74 in 75 ponovimo, kaj smo se naučili v tem tematskem 
sklopu. Če uporabljate i-učbenik, ga lahko prikažete na tabli.

Zbirka nalog, str. 52–54, naloge 1–3. 

Domača naloga:

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 73 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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4. SKLOP: 

IZ PRETEKLOSTI RASTE SEDANJOST

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

Dijaki:

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

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim razumljivejšo 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 izreka-
jo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 dopolnijo dani dogodek s sledečim/hkratnim dogodkom, z njegovim nasprotjem/oviro ... in tvorijo pri-

redno zložene povedi, 
•	 združujejo pomensko povezane povedi v priredno zložene povedi, 
•	 opazujejo zaporedje besed in delov povedi ter odpravljajo napake,
•	 vrednotijo učinek pridobljenega vsebinskega in procesnega znanja na tvorjenje in razumevanje enostav-

čnih in večstavčnih povedi ter na prepoznavanje stavčnočlenske sestave stavka in stavčne sestave po-
vedi.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI

SEMINARSKA NALOGA

Učbenik, str. 78–91

Predlagano št. ur za obravnavo: 3

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do medmrežja (za delo v skupinah).

Uvodna motivacija: 

•	 Z dijaki se pogovarjamo, o kom govori pesem A. Aškerca v uvodu poglavja. Pogovarjamo se, kaj vedo  
o Trubarju. Pomagamo si z vprašanji v učbeniku na str. 78.
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•	 Dijake prosimo, naj si zamislijo, da si kot člani kulturnega društva v svojem kraju prizadevajo, da bi o Tru-
barju bolj razmišljali tudi mladi. Preberejo razpis Društva za oživljanje Ljubljane na str. 79. S pomočjo 
vprašanj pod besedilom se pogovorimo o njem.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v skupine. Zamislijo si, da bodo sodelovali v komisiji, ki bo pregledala seminarske naloge 
avtorjev, ki so se odzvali na razpis. Ogledajo si seminarsko nalogo o Trubarju, dostopno v i-učbeniku na str. 

80 pod ikono 4. S pomočjo vprašanj na str. 80 in 81 opazujejo seminarsko nalogo.

Ob opazovanju naloge povemo temeljne značilnosti seminarske naloge, in sicer:

•	 kakšno besedilo je seminarska naloga,
•	 kakšna je njena tipična zgradba,
•	 kaj napišemo v posameznih delih seminarske naloge.

Pomagamo si z učbenikom na str. 81–83. 

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 81 in 82 pod ikonama :

SEMINARSKA NALOGA

Je daljše strokovno besedilo, v katerem si prizadevamo 
izbrano vprašanje osvetliti teoretično in praktično, npr. na 
podlagi raziskave ali eksperimenta. 
Je samostojno in ustvarjalno delo, saj se v njej skušamo 
dokopati do novih spoznanj.

Zgradba seminarske 
naloge

1. naslovnica
2. kazalo vsebine
3. osrednje besedilo:

 ū uvod
 ū jedro 
 ū zaključek

4. viri in literatura

Dodamo lahko tudi

5. povzetek vsebine
6.  seznam uporabljenih 

slik in preglednic
7. priloge (npr. anketni 

vprašalnik)

TEHNIČNE ZAHTEVE NALOGE

Obseg: od 8 do 10 tipkanih strani (brez naslovne strani, kazala, literature in prilog)

Razmik med vrsticami: 1,5

Velikost pisave: 12

Grafi, slike, preglednice, grafikoni so lahko barvni.

Obojestranska poravnava besedila

Številčenje strani: spodaj desno

Vrsta pisave: arial ali calibri

NASLOVNICA
Obliko in vsebino 
določi šola; naslov 

jasno napove, o čem 
naloga govori.

KAZALO VSEBINE
Razvidna je zgradba 

naloge, kar bralcu 
omogoča, da si oblikuje 

prvo predstavo o 
vsebini in se pri branju 

lažje orientira 
 razporeditev ter 

ustrezno oštevilčevanje 
glavnih in vmesnih 

naslovov.

OSREDNJI DEL
− UVOD
− JEDRO

− ZAKLJUČEK

POVZETEK LITERATURA 
IN VIRI

Vsebuje:
–  uradni naziv šole, tudi v obliki 

logotipa;
–  naslov seminarske naloge;
–  poimenovanje izdelka oz. 

besedilne vrste (Seminarska 
naloga);

–  ime in priimek mentorja;
–  ime in priimek avtorja (lahko 

tudi program, razred oz. 
oddelek);

–  kraj, mesec in leto izdelave.

1 NASLOV GLAVNEGA POGLAVJA
1.1 NASLOV PODPOGLAVJA
1.1.1 Naslov podpodpoglavja
1.1.1.1 Naslov podpodpodpoglavja

Je pomembna sestavina 
seminarske naloge, ki jo 
v skladu z navodili šole 
uvrstimo na začetek ali 
konec.
− Predstavimo kratko 

vsebino celotnega dela,  
s čimer bralcu 
omogočimo hiter 
vpogled v bistvene 
poudarke seminarske 
naloge.

− Povzetku sledijo ključne 
besede.

− Nalogi je seznam 
dodan na koncu, kot 
posebni del, tik pred 
prilogami.

− Urejen je po abecedi, 
navedbe knjig, 
člankov v revijah, 
delov knjig ali spletnih 
objav so zapisane  
v skladu z navodili 
šole ali strokovne 
revije.

UVOD
Opredelimo namen naloge, 
podrobneje opišemo problem, 
napovemo cilje in opišemo metode 
dela, ki smo jih uporabili; lahko 
navedemo tudi strukturo naloge.

JEDRO se deli na dva dela:
− teoretični del: povzemanje, analiza 

ter primerjava spoznanj in ugotovitev 
strokovnjakov in znanstvenikov, ki so se 
ukvarjali z izbranim problemom;

− drug del: navajanje novih spoznanj, 
ki smo jih pridobili z raziskavo (npr. 
z anketo, eksperimentom, izdelavo 
praktičnega izdelka).

ZAKLJUČEK 
Povzemanje najpomembnejših 
spoznanj in ugotovitev, ali smo dosegli 
zastavljene cilje; opozarjanje na odprta 
vprašanja, ki bi jih v prihodnje bilo 
dobro podrobneje raziskati. 

ZGRADBA SEMINARSKE NALOGE

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki v skupinah, v katere smo jih razdelili na začetku ure, presodijo, ali bi prebrano seminarsko nalogo 
uvrstili v nadaljnji izbor. Na podlagi svojih meril in opredelitve seminarske naloge napišejo in utemeljijo 
svojo odločitev.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, kakšno besedilo je seminarska naloga in kako je zgrajena. 
•	 Napovemo, da bomo v tej uri spoznali, kako napišemo seminarsko nalogo.

4  Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do dodatnih besedil prek izobraževalnega portala za učitelje www.učimte.com 
ali spletne strani www.mladinska.com.
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Obravnava snovi: 

Z dijaki se pogovarjamo, kako bi se lotili pisanja seminarske naloge. Pomagamo si z vprašanji na str. 84. 

S pomočjo vprašanj dijaki spoznajo, da:

•	 najprej izberemo temo,
•	 nato zbiramo in izberemo študijsko gradivo,
•	 izdelamo dispozicijo,
•	 razmislimo, kaj bomo povedali v uvodu in kaj v zaključku,
•	 se lotimo osnutka,
•	 osnutek izboljšamo in popravimo ter dokončamo nalogo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 84 in 85.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 84 pod ikono :

PRIPRAVA SEMINARSKE NALOGE

Izbira teme.

Zbiranje in izbiranje študijskega gradiva.

Osnutek izboljšamo in popravimo.

Študijski pregled oz. preučevanje izbranega 
gradiva: zapisovanje vprašanj in misli, 
komentarjev ... ob proučevanju literature.

Izdelava dispozicije seminarske naloge.

Na podlagi dispozicije razmislimo o tem, kaj 
bomo povedali v uvodu in kaj v zaključku.

Pisanje osnutka (prva različica naloge).

−  Delamo si izpiske.
−  Pri vsakem izpisku navedemo avtorja, naslov 

dela in stran.

Je okvirni delovni načrt, v katerem opredelimo 
predmet naloge, svoje cilje, pričakovanja in 
metode, ki jih bomo uporabili.
Pomemben del je tudi razporeditev vsebine  
v obliki kazala.

Poglavja začnemo pisati po vrsti, kot si v nalogi 
sledijo, lahko pa začnemo s tistim, ob katerem 
nam bo pisanje najlažje steklo.

Nalogo opremimo tudi z naslovnico in 
potrebnimi seznami.

Pomoč raznih katalogov (npr. COBISS).

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 58–63, naloge 1–12. 

Domača naloga:

Dijaki preverijo, kako na šoli zapisujejo sklicevanje na vire v besedilu. 

Napišejo svojo seminarsko nalogo. Pri tem se lahko povežemo z učitelji drugih predmetov, da napišejo 
seminarsko nalogo na predpisane teme iz njihovega predmeta, pri slovenščini pa bomo preverili, ali so 
upoštevali značilnosti te besedilne vrste. Če se ne dogovorimo za medpredmetno sodelovanje, dijakom 
teme za seminarsko nalogo predlagamo sami. 

(To nalogo načrtujemo že prej, odvisno od dogovora za medpredmetno sodelovanje, dolžine seminarskih 
nalog ipd.).

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 napisane seminarske naloge na USB-ključkih.

Uvodna motivacija: 

Dijake povprašamo, kakšne dileme, težave ipd. so imeli pri pisanju svoje seminarske naloge.
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Ura je primerna za medpredmetno sodelovanje: dijaki lahko napišejo seminarsko nalogo pri drugem 
predmetu, kjer učitelj oceni temo seminarske naloge, pri slovenščini pa si ogledamo, ali je seminarska 
naloga napisana v skladu s pravili te besedilne vrste. 

Dijaki seminarske naloge prinesejo na USB-ključkih. Pri izbranih nalogah na tabli prikažemo posamezne 
dele seminarske naloge (naslovno stran, povzetek, kazalo, uvod, citiranje, navedba virov in literature, 
zaključek) in jih komentiramo skupaj z dijaki. 

Domača naloga:

Dijaki popravijo in izboljšajo svoje seminarske naloge v skladu s prejetimi komentarji in opombami.

PRIREDJA

Učbenik, str. 85–95

Predlagano št. ur za obravnavo: 3

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Pogovarjamo se o tem, kako bi seminarsko nalogo nadgradili s plakatom. Pomagamo si z vprašanji na 
str. 85.

•	 Dijaki si ogledajo primer plakata na straneh 86 in 87. Če uporabljate i-učbenik, plakat lahko prikažete na 
tabli.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje posameznih povedi, navedenih na str. 88–91. V njih dijaki opazujejo 
predvsem veznike. S pomočjo vprašanj pod posameznimi povedmi spoznajo:

•	 kaj je priredje,
•	 katere vrste priredij poznamo,
•	 kaj sporoča določeno priredje,
•	 kateri vezniki so značilni za določeno priredje,
•	 pri katerih priredjih pišemo vejico in pri katerih ne.

Pomagamo si z učbenikom na str. 91–93. 
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Vsebino povzamemo s prikazi v i-učbeniku na str. 91, 92 in 93 pod ikonami :

PRIREDNO ZLOŽENA POVED

GRAFIČNI PRIKAZ VRSTE PRIREDIJ

S + S  ū vezalno
 ū stopnjevalno

 ū ločno
 ū protivno

 ū posledično
 ū pojasnjevalno

 ū sklepalno

Je zveza vsaj dveh enakovrednih stavkov.

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

Stavka govorita  
o sočasnih ali 
zaporednih dogodkih.

Vejice ne pišemo.in, ter, pa

V svojih pridigah je ljudi odvračal od romanj in 
nasprotoval gradnji novih cerkva.

VEZALNO PRIREDJE

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

Stavka govorita o sočasnih 
ali zaporednih dogodkih, 
vendar dogodek v drugem 
stavku presega prvega, 
izraža nepričakovanost 
oz. poudarjenost, 
stopnjevanje; dogajanje 
lahko potrdimo ali ga 
zanikamo.

Vejico pišemo:
ne samo – ampak tudi 

ne le – temveč tudi
ne samo – marveč tudi

Vejice ne pišemo:
niti – niti 
ne – ne

ne samo – ampak tudi, 
ne le – temveč tudi, 
ne samo – marveč, 

ne – ne, 
niti – niti

Pred omembo v oporoki niti nismo imeli neposrednih 
dokazov o Trubarjevi prisotnosti v Ljubljani niti se niso 
ohranili zapisi o njegovem delovanju.

STOPNJEVALNO PRIREDJE

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

Povezana sta stavka, 
od katerih se lahko 
uresniči samo eden. 
Pravimo, da se stavka 
izključujeta.

Vejice ne pišemo.ali – ali, ali

Ali se bo priključil Tekstorjevemu obračunu 
s protestanti ali bo ostal zvest svojemu prepričanju?

V domovini bi moral stopiti pred sodišče ali pa z begom 
postati deželni odpadnik.

LOČNO PRIREDJE

DEFINICIJA DOKAZIZJEMA

Pred vezniki in, pa, 
ter, ali – ali, 
ne – ne, niti – niti 
vejice načeloma ne 
pišemo.

S              + S
            S 

Trubar je študiral na 
Reki, v Trstu in na 
Dunaju, kjer se je 
srečeval z novimi 
verskimi idejami, ter 
se predvidoma leta 
1533 prvič odpravil  
v Ljubljano.

VEJICO PIŠEMO tudi 
pred temi vezniki, in 
sicer takrat, kadar 
med prvim in drugim 
prirednim stavkom 
stoji odvisnik.

VEJICA V PRIREDJU IN VRINJENI ODVISNIK

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

Stavka se pomensko 
razlikujeta, si 
nasprotujeta ali pa 
drugi stavek izraža 
izjemo.

Vejico vedno pišemo.a, vendar, toda, pa, 
ali, samo, le, ampak, 
temveč, marveč

Trubar je prihod v Ljubljano odlagal, a deželni stanovi 
niso obupali.

Deželni stanovi so Trubarja sprejeli z velikimi častmi, 
cerkvene oblasti pa so ga poklicale na zagovor.

Trubar je ob begu ostal brez premoženja, le hiše 
v Ljubljani ni prodal.

PROTIVNO PRIREDJE

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

V prvem stavku je 
izraženo neko dejanje 
ali stanje, v drugem 
pa njegova posledica.

Vejico pišemo.zato

Ob 400. obletnici Trubarjevega rojstva niso zbrali 
dovolj sredstev, zato so postavili le temeljni kamen za 
spomenik.

POSLEDIČNO PRIREDJE

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

V prvem stavku 
je izražena neka 
trditev, v drugem pa 
pojasnilo ali dokaz 
zanjo.

Vejico pišemo.saj, kajti, namreč,
in sicer

Mnenje mladih o Trubarju in njegovem pomenu za 
Slovence je na splošno zelo pozitivno, saj je kar 75 
odstotkov anketiranih učencev in 73 odstotkov dijakov 
izbralo odgovor zelo pomemben.

POJASNJEVALNO PRIREDJE

ZNAČILNOSTI VEJICAVEZNIKI

Od pojasnjevalnega 
priredja se razlikuje 
po tem, da v prvem 
stavku navedemo 
dejstva oz. dokaze, 
v drugem pa sklep 
oz. trditev, ki ga/jo na 
podlagi teh dejstev 
izpeljemo.

Vejico pišemo.torej

Kar 75 odstotkov anketiranih učencev in 73 odstotkov 
dijakov je na vprašanje o Trubarjevem pomenu izbralo 
odgovor zelo pomemben, torej je njihovo mnenje 
o Trubarju na splošno zelo pozitivno.

SKLEPALNO PRIREDJE

VRSTA PRIREDJA TIPIČNI VEZNIK VEJICA

VEZALNO in, ter, pa ne

STOPNJEVALNO ne samo – ampak tudi, ne le – temveč 
tudi

niti – niti. ne – ne

da

ne

LOČNO ali – ali ne

PROTIVNO a, vendar, toda, pa, ampak, temveč da

POSLEDIČNO zato da

POJASNJEVALNO saj, kajti, namreč, in sicer da

SKLEPALNO torej da

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina si izbere eno s Trubarjem povezano besedilo na str. 94, in razmisli, 
katera priredja bi se najpogosteje pojavljala v njihovem besedilu. Svojo izbiro utemeljijo.
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Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 63–68, naloge 1–5. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, katera priredja in katere vrste odvisnikov poznamo.
•	 Napovemo, da bomo v tej uri opazovali sopomenske priredne in podredne povedi.

Obravnava snovi: 

Dijaki tiho preberejo besedili na str. 94. O besedilih se pogovorimo s pomočjo vprašanj pod njimi. Ugotovimo:

•	 da lahko ista podatka izrazimo v priredni ali v podredni povedi,
•	 katere povedi lahko preoblikujemo iz prirednih v podredne in kako.

Pomagamo si z učbenikom na str. 94 in 95. 

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 94 pod ikono :

Šele po drugi svetovni vojni je v ospredje 
dokončno stopila Trubarjeva narodnopovezovalna 
vloga in se je pogled nanj poenotil.

Šele ko je po drugi svetovni vojni v ospredje 
dokončno stopila Trubarjeva narodnopovezovalna
vloga, se je pogled nanj poenotil.

Danes mu brez zadržkov priznavamo prelomno 
vlogo v zgodovini slovenskega naroda, zato so 
v Ljubljani po njem poimenovani cesta, kulturne, 
družbene in verske ustanove ter celo zasebni 
lokali.
 Ker mu danes brez zadržkov priznavamo 
prelomno vlogo v zgodovini slovenskega naroda, 
so v Ljubljani po njem poimenovani cesta, 
kulturne, družbene in verske ustanove ter celo 
zasebni lokali.

400 let po Trubarjevem rojstvu in veliko po 
zatrtju reformacije na Slovenskem bi pričakovali 
enotnejši pogled na Trubarja zaradi njegovih 
narodnih prizadevanj, a dogajanje ob postavitvi 
njegovega spomenika na začetku 20. stoletja 
kaže enako razklanost.

 Čeprav bi 400 let po Trubarjevem rojstvu in 
veliko po zatrtju reformacije na Slovenskem 
pričakovali enotnejši pogled na Trubarja zaradi 
njegovih narodnih prizadevanj, dogajanje ob 
postavitvi njegovega spomenika na začetku 20. 
stoletja kaže enako razklanost.

V besedilu lahko preoblikujemo povedi, v katerih je 
izraženo časovno, vzročno-posledično ali protivno-
dopustno razmerje.

PREOBLIKOVANJE PRIREDNO ZLOŽENIH 
POVEDI V PODREDNO ZLOŽENE

Vezalno priredje lahko 
preoblikujemo v podredno 
zloženo poved s časovnim 
odvisnikom.

Posledično priredje lahko 
preoblikujemo v podredno 
zloženo poved z vzročnim 
odvisnikom.

Protivno priredje lahko 
preoblikujemo v podredje  
z dopustnim odvisnikom.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica preoblikuje zapis na str. 95, tako da priredno zložene povedi, kjer 
je to smiselno, preoblikuje v podredno zložene. Preberemo nekaj preoblikovanih besedil.

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 68–69, naloga 6. 
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3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se naučili o priredjih v prejšnji uri.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 69–75, naloge 7–12. 

S pomočjo miselnih vzorcev v učbeniku na str. 96 in 97 ponovimo, kaj smo se naučili v tem tematskem 
sklopu. Če uporabljate i-učbenik, ga lahko prikažete na tabli.

Domača naloga:

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 95 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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5. SKLOP: 

OBRAZI SLOVENŠČINE

Predlagano št. ur za obravnavo: 8
UČNI CILJI 5. SKLOPA

Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti uradnih dopisov (uradne prošnje, uradne prijave in uradne pritožbe),
•	 opisujejo potek uradnega dopisovanja, 
•	 predstavljajo načela učinkovitega in vljudnega dopisovanja, 
•	 opisujejo zgradbo zapisanih dvogovornih besedil, 
•	 predstavljajo vrste dopisov ter značilnosti tiste vrste dopisa, ki ga bodo brali in tudi pisali, ter povedo, na 

kaj bodo pozorni med branjem dopisa,
•	 razčlenjujejo dopis (npr. tvarno/oblikovno, okoliščinsko, naklonsko, pomensko, besedno, povedno), 
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste dopisa ter jih primerjajo z značilnostmi 

istovrstnih neuradnih dopisov in uradnih dopisov druge vrste, 
•	 se pripravijo na pisanje dopisa dane vrste (npr. izberejo ustrezno strategijo, izdelajo načrt),
•	 pišejo dopis – pri tem upoštevajo načela uspešnega dopisovanja,
•	 vrednotijo svoj dopis in dopise sošolcev ter utemeljujejo svoje mnenje, 
•	 poslušajo mnenja sošolcev o svojem dopisu ter izrekajo svoje (ne)strinjanje z njimi, 
•	 odpravijo napake v svojem dopisu in ga prepišejo, 
•	 poročajo o svoji strategiji pisanja dopisa ter jo primerjajo s strategijami sošolcev, 
•	 presojajo učinek pridobljenega vsebinskega in procesnega znanja na svojo zmožnost kritičnega branja 

in pisanja dopisov ter izdelajo načrt za izboljšanje teh svojih zmožnosti,
•	 sistematično spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o rabi ločil,
•	 prepoznavajo pravopisne napake v svojih in tujih besedilih, jih odpravljajo ter utemeljujejo svoje po-

pravke, 
•	 med pisanjem upoštevajo pravopisna pravila.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI

URADNA PROŠNJA, PRIJAVA IN PRITOŽBA

Učbenik, str. 100–107

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

•	 Preberemo uvodno besedilo na str. 100.
•	 Pogovarjamo se, kakšno mnenje imajo dijaki o človeku, ki je napisal to besedilo, in ali morda vedo, kdo 

je avtor zapisanih verzov. 
•	 Preberemo še besedilo J. Žnidaršiča na str. 100 in se z dijaki s pomočjo vprašanj pod njim pogovarjamo 

o besedilu.

Obravnava snovi: 

Dijakom povemo, da je raziskovalka sociolingvistike Maja Bitenc raziskovala stališča dijakov do slovenskega 
knjižnega pogovornega jezika in do narečja. Preberemo si odlomek iz njene raziskave na str. 101 in se  
s pomočjo vprašanj pod njim pogovorimo o njem in tudi o stališču dijakov do knjižnega oz. neknjižnega 
jezika.

Dijake razdelimo v dvojice. Zamislijo si, da bi sami izvedli anketo o tem vprašanju na eni izmed srednjih šol. 
Napišejo besedilo, s katerim bi ravnatelja šole prosili za dovoljenje, da bi na šoli opravljali anketo. 

Dvojice si izmenjajo besedila. Preberejo uradno prošnjo na str. 102 in ugotovijo, ali je besedilo, ki sta ga 
tvorila sošolca, primerno ali ne. Nekaj dijakov predstavi svoje ugotovitve.

Še enkrat preberemo besedilo na str. 102 in s pomočjo vprašanj pod njim ugotovimo značilnosti uradne 
prošnje. 

Če uporabljate i-učbenik, prošnjo pod ikono  prikažite na tabli in podčrtujte dele, ki jih izpostavljate.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 76 in 77, nalogi 1 in 2.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnji uri naučili o uradni prošnji. Povemo, da je zelo podobno besedilo tudi 
uradna prijava, in dijake povprašamo, ali poznajo razliko med tema dvema besediloma.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica na str. 103 prebere primere od a) do č) in se odloči, ali bi  
v posameznem primeru napisali uradno prijavo ali uradno prošnjo. Odgovore utemeljijo in si zamislijo še 
nekaj okoliščin, v katerih bi tvorili uradno prijavo. 

Če uporabljate i-učbenik, na tabli prikažite besedilo na str. 103 pod ikono . 

Dijake usmerimo v razmišljanje, zakaj je danes veliko razpisne dokumentacije tvorjene v obliki obrazcev.
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Dijake vprašamo, kako bi oblikovali uradno prijavo, če bi jo morali sami napisati v obliki besedila.

Preberemo besedilo na str. 104 in s pomočjo vprašanj pod njim pojasnimo značilnosti uradne prijave. 

Če uporabljate i-učbenik, prijavo pod ikono  prikažite na tabli in podčrtujte dele, ki jih izpostavljate.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine in znotraj skupin še v dvojice. Vsaka skupina dobi nalogo:

1. skupina: Želite dobiti status športnika na šoli.
2. skupina: V nekem podjetju želite opravljati počitniško delo.
3. skupina: Kandidirate za razpisano štipendijo.
4. skupina: Želite dobiti štipendijo v podjetju, ki ne razpisuje štipendij.

Dijaki v dvojicah napišejo ustrezno besedilo (v 1., 2. in 4. primeru uradno prošnjo, v 3. pa uradno prijavo). 
Med pisanjem pri vseh dvojicah preverimo, ali so tvorili besedilo z ustrezno zgradbo, nekaj besedil pa dijaki 
preberejo pred razredom.

Domača naloga:

Skupine iz prejšnje naloge zamenjamo, tako da vsak dijak tvori še eno besedilo, ki ga ni napisal pri uri.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijaki si zamislijo, da je bila njihova prošnja/prijava, ki so jo napisali prejšnjo uro, zavrnjena. S to odločitvijo 
se ne strinjajo. Pogovarjamo se o tem, kaj lahko storijo. Usmerimo jih v razmišljanje, da lahko napišejo 
uradno pritožbo.

Obravnava snovi: 

Preberemo besedilo na str. 105 in s pomočjo vprašanj pod njim pojasnimo značilnosti uradne pritožbe. 

Če uporabljate i-učbenik, pritožbo pod ikono  prikažite na tabli in podčrtujte dele, ki jih izpostavljate.  

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Ponovimo, kaj je značilno za uradno prošnjo, prijavo in pritožbo. Pomagamo si z učbenikom na str. 106 in 
107. 
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 106 in 107 pod ikonama :

VABILO

PRIJAVA

ZAHVALA

PROŠNJA

OPRAVIČILO

PRITOŽBA

URADNA 
BESEDILA

URADNA PROŠNJA, PRIJAVA, PRITOŽBA

DVOGOVORNA BESEDILA ZNAČILNOSTI

Besedila, v katerih sporočevalec 
naslovnika poziva k dejanju (npr. prosi 
za pomoč; prijavi se na kaj in pričakuje, 

da ga bo naslovnik izbral; pritoži se 
zaradi kršitve zakona in pričakuje, da bo 

naslovnik ustrezno ukrepal).

Pobudna 
besedila

Odzivna 
besedila

prošnja, prijava pritožba

URADNA PROŠNJA, PRIJAVA, PRITOŽBA

 ū So uradna besedila, 
v katerih so podatki  
v jedrnem delu predstavljeni 
objektivno. To pomeni, 
da sporočevalec navaja 
samo resnične in preverljive 
podatke.

 ū Resničnost zapisanega 
dokazuje s prilogami in za to 
jamči s svojim podpisom.

 ū Sporočevalec jih 
naslovi na uradne 
ustanove ali jih 
predstavniki uradnih 
ustanov naslovijo na 
določeno osebo.

 ū Značilna je oblika 
uradnega dopisa, zato 
so uradno veljavna 
besedila.

 ū Nanje se sklicujemo 
v nadaljnjih uradnih 
postopkih.

 ū Pozivna besedila  naslovnika pozivajo 
k določenemu dejanju.

 ū Namen je na dva načina izražen 
neposredno:

a) iz poimenovanja besedilne vrste 
(kot naslov ali v zadevi)  natančno 
zapišemo, za kaj prosimo, na kaj se 
prijavljamo ali zakaj se pritožujemo;

b) v jedru besedila, z glagolom 
v 1. osebi (prosim, pritožujem se, 
prijavljam se) včasih tudi z naklonskim 
glagolom (želim, rad bi), lahko pa ga 
izrazimo tudi s samostalniško besedo, 
ki stoji za ustreznim glagolom (na 
vas naslavljam prošnjo, pišem vam 
pritožbo ... ).

ZNAČILNOSTI 
DOPISOV

NAMEN ZNAČILNOSTI 
URADNIH BESEDIL

Besedilo, ki ga 
sporočevalec napiše na 
lastno pobudo, da bi 
od naslovnika pridobil 
določeno korist/uslugo.

 ū Je pobudno besedilo.
 ū Sporočevalec 
pričakuje naslovnikov 
odziv (odgovor).

 ū Najprej pove, za kaj 
prosi, in pojasni, zakaj 
se obrača prav na 
izbranega naslovnika.

 ū Pojasni razloge za 
prošnjo in skuša 
prošnjo utemeljiti.

URADNA PROŠNJA

KAJ JE? JEDRNI DEL VRSTA BESEDILA

 ū Besedilo, s katerim se 
sporočevalec prijavlja 
na javno objavljen 
razpis.
 ū Pogosto se prijavljamo 
na razpise z že 
pripravljenimi in 
predpisanimi obrazci, 
v katere le vnesemo 
svoje podatke 
(prijavnice).

 ū Je odzivno in 
pobudno besedilo.
 ū Sporočevalec se 
odziva na javni razpis 
(nekdo je dal pobudo, 
da napiše prijavo).
 ū Sporočevalec 
pričakuje naslovnikov 
odziv (odgovor).

 ū Najprej pove, na 
kateri javni razpis se 
sklicuje.

 ū Pojasni, zakaj je npr. 
primeren kandidat za 
predpisano delovno 
mesto.

URADNA PRIJAVA

KAJ JE? JEDRNI DEL VRSTA BESEDILA
Besedilo, s katerim 
se sporočevalec 
uradno pritoži zaradi 
neprimernega ravnanja 
ustanov, organizacij in 
njihovih predstavnikov, 
zaradi slabe kakovosti 
izdelkov ali storitev, 
kršenja zakonov, 
postopkov, etičnih 
kodeksov ...

 ū Je pobudno besedilo.
 ū Sporočevalec 
pričakuje, da se 
bo naslovnik pisno 
odzval na njegovo 
besedilo, popravil 
napako in se opravičil.

 ū Najprej predstavi 
okoliščine.
 ū Nazorno in 
utemeljeno navede 
vzroke svojega 
nezadovoljstva.

 ū Predlaga rešitve 
za odpravo napak/
poravnavo škode ... in 
opravičilo.

URADNA PRITOŽBA

KAJ JE? JEDRNI DEL VRSTA BESEDILA

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 8 telefonov z dostopom do medmrežja (za delo v skupinah),
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake vprašamo, ali so že kdaj morali napisati katero od uradnih besedil, o katerih smo se pogovarjali 
prejšnjo uro, in ali so pri tem imeli težave. Pogovarjamo se o njihovih izkušnjah.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. Zamislijo si, da so se udeležili tiskovne konference, ki je v celoti potekala  
v angleščini. Dijaki s svojimi telefoni na medmrežju poiščejo Zakon o javni rabi slovenščine in na Sektor za 
slovenski jezik napišejo pritožbo. Natančna navodila za nalogo so podana v učbeniku na str. 107. 

Dijaki v skupinah napišejo ustrezno besedilo. Med pisanjem pri vseh skupinah preverimo, ali so tvorili 
besedilo z ustrezno zgradbo, nekaj besedil pa dijaki preberejo pred razredom.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 77–82, naloge 3–9.
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KAKO ZAPISUJEMO POVEDI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Učbenik, str. 108–109

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se o razlikah med knjižnim in neknjižnim jezikom. Ponovimo znanje iz 1. letnika – kdaj je 
primerno uporabljati določeno socialno zvrst jezika. Pomagamo si z vprašanji na str. 108.

Obravnava snovi: 

Preberemo besedilo v učbeniku na str. 108 in se s pomočjo vprašanj na str. 108 in 109 pogovorimo o njem. 
Ugotovimo, da z jezikovno različico, ki jo uporabljamo, izražamo svojo identiteto, ter razmišljamo, kako se 
na to odzovejo sogovorci. 

Dijake povprašamo, zakaj je po njihovem mnenju sporočevalka kljub opisovanju svojega odnosa do 
narečnega govora dosledno uporabljala knjižni jezik in upoštevala vsa jezikovna in pravopisna pravila. 

Pogovarjamo se o tem, ali se dijakom zdi pomembno, da se pri pisanju ta pravila upoštevajo, ali ne. Dijaki 
utemeljujejo svoje mnenje.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 82–85, naloge 1–8.

LOČILA

Učbenik, str. 109–120

Predlagano št. ur za obravnavo: 3

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

Ponovno preberemo besedilo na str. 108 in ponovimo, kaj smo prejšnjo uro sklenili o svojem odnosu do 
uporabe jezikovnih različic slovenščine v določenih okoliščinah.

Obravnava snovi:

Dijake usmerimo v opazovanje velike začetnice in ločil v besedilu. Pomagamo si z vprašanji na str. 109. 
Dijaki spoznajo, da so ločila:

•	 glede na položaj v povedi končna in nekončna,
•	 glede na sestavo eno- in dvodelna.

Če uporabljate i-učbenik, na tabli lahko prikažete prikaz na str. 109 pod ikono . 

LOČILA

GLEDE NA POLOŽAJ V POVEDI

NEKONČNAKONČNA

GLEDE NA SESTAVO

DVODELNAENODELNA

Dijake razdelimo v dvojice. Zamislijo si, da kot novinarji pripravljajo pogovor z Majo Bitenc. Rešijo naloge 
na začetku str. 110. 

Ugotovimo, 

•	 da so končna ločila pika, vprašaj in klicaj ter tri pike,
•	 kaj zaznamuje posamezno ločilo,
•	 da se končno ločilo v večstavčni povedi ravna po glavnem stavku.

Pojasnimo pravila za uporabo teh ločil. Pomagamo si z učbenikom na str. 116 in 117.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 116 pod ikono :

– končna
– nekončna

– enodelna
– dvodelna

So nečrkovna pisna znamenja, s katerimi 
zaznamujemo skladenjsko sestavo povedi in 
besedilo naredimo razumljivo ter preglednejše.

LOČILA

GLEDE NA POLOŽAJ  
V POVEDI

GLEDE NA SESTAVO  ū Pišemo jo na koncu 
samostojne proste ali 
zložene pripovedne 
povedi.
 ū Znotraj povedi jo 
uporabljamo za 
vrstilnimi števniki in 
za krajšavami.

Pišemo ga na 
koncu enostavčnih 
vprašalnih povedi 
ali za podredjem, 
v katerem je glavni 
stavek vprašalni.

 ū Pišemo ga na koncu 
čustveno obarvanih 
povedi.
 ū Z njim zaznamujemo 
čustveno vznemirjenost, 
ukaz ali zahtevo.
 ū Vzklične povedi so 
značilne za subjektivna 
besedila.

KONČNA LOČILA

PIKA
.

KLICAJ
!

VPRAŠAJ
?

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 85–88, naloge 1–7.
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2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija:

Preberemo dvojice povedi na str. 111 in se pogovarjamo, kako lahko vejica spremeni pomen povedi.

Obravnava snovi:

Dijake vprašamo, katera nekončna ločila poznajo in katera najpogosteje uporabljajo. Usmerimo jih 
v razmišljanje o tem, kakšna je vloga vejice v besedilu in zakaj je tako pomembno, da vejico pravilno 
uporabljamo.

Preberemo povedi na str. 111. S pomočjo vprašanj pod njimi dijake usmerimo v opazovanje stavkov in 
vejic, ki jih ločujejo.

Eden od dijakov prebere povedi na str. 112. Dijake usmerimo v opazovanje tonskega poteka in intonacije.

Pogledamo si še povedi na koncu str. 112. Ugotovimo, da je v obeh dvojicah povedi prva pravilna, druga 
pa ne. Razložimo, da vejico pred veznikom kot pišemo, če mu sledi stavek (z glagolom), vejico pred ali pa, 
če veznik ne uvaja priredja, pač pa odvisnik. 

Na str. 113 dijaki preberejo besedilo in opazujejo še ostala nekončna ločila. S pomočjo vprašanj na str. 
113 in 114 opazujemo še dvopičje, podpičje, pomišljaj, vezaj, tri pike, poševnico, oklepaj in narekovaj. 
Pojasnimo pravila za uporabo teh ločil. Pomagamo si z učbenikom na str. od 117 do 119.

Vsebino povzamemo s prikazi v i-učbeniku na str. 117, 118 in 119 pod ikonami :

Je najpogostejše nekončno ločilo. Z njo 
členimo poved na posamezne enote.

VEJICA
,

Levostično ločilo Ločuje:
 ū enakovredne dele proste 
ali zložene povedi;

 ū nadredni stavek od 
podrednega;

 ū pristavke, polstavke ali 
pastavke od drugega dela 
povedi.

DVOPIČJE
:

Levostično ločilo 

V pomenu proti ali deljeno 
se dvopičje piše nestično.

Raba:
 ū pred delom povedi, 
ki pojasnjuje že prej 
splošneje povedano;

 ū po napovednem 
spremnem stavku  
v premem govoru;

 ū v pomenu proti ali 
deljeno.

Posamezne dele povedi s podpičjem 
ločimo močneje kot z vejico in šibkeje 
kot s piko.

PODPIČJE
;

Levostično ločilo Raba:
 ū med razmeroma 
samostojnimi deli iste 
povedi.

 ū Poudarjeno ločimo kakšno 
besedo, besedno zvezo ali 
stavek od preostale povedi 
ali pa pokažemo na nasprotje 
med posameznimi stavki iste 
povedi  tako ga zapišemo 
NESTIČNO.

 ū Uporabljamo ga tudi namesto 
predlogov od−do 
v tem primeru ga pišemo 
OBOJESTIČNO.

Z njim ločimo vrinjeni del od 
drugega dela povedi, kadar 
ima poved več vejic.

Pišemo pri naštevanju  
v stolpcih.

– Zapišemo ga z nekoliko daljšo črtico.
– Lahko je enodelen ali dvodelen. Nestično ločilo

RABA ENODELNEGA 
POMIŠLJAJA

RABA DVODELNEGA 
POMIŠLJAJA

ODSTAVČNI ALI 
ALINEJNI POMIŠLJAJ

POMIŠLJAJ
−

 ū Zapišemo ga z nekoliko krajšo črtico 
kot pomišljaj.

 ū Lahko je enodelen ali dvodelen.

VEZAJ
-

Levostično in desnostično 
ločilo

Raba:
 ū med deli zloženke, ki bi jih 
lahko povezali z in;

 ū med deli besede, kadar so 
prva sestavina črke ali 
števke.

TRI PIKE
...

Nestično in desnostično 
ločilo

Raba:
 ū zaznamujemo 
nedokončano misel 
(NESTIČNO);

 ū zaznamujemo izpust 
nekaterih črk v besedi, 
ki je ne želimo ali 
ne smemo izreči 
(DESNOSTIČNO).
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POŠEVNICA
/

Stično ločilo Raba:
 ū zaznamujemo navajanje 
izbirne možnosti  
nadomesti besedo ali;

 ū raba v pomenu »del enega 
in drugega«, še posebej 
pri navajanju šolskih let.

 ū Je dvodelno ločilo: prvi del imenujemo uklepaj in 
ga pišemo DESNOSTIČNO, drugega zaklepaj in ga 
pišemo LEVOSTIČNO.

 ū Najpogosteje sta rabljena okrogli in poševni oklepaj.
 ū Poševni oklepaj v besedilu pogosto uporabimo kot 
oklepaj v oklepaju.

OKLEPAJ
(   )

Levostično (uklepaj) in 
desnostično (zaklepaj) 
ločilo

Raba:
 ū zaznamujemo ponazoritve prej povedanega;
 ū zaznamujemo variacije in dopolnitve 
povedanega;

 ū zaznamujemo vrinjene stavke ali dele stavkov.

 ū Je dvodelno ločilo: prvi del pišemo DESNOSTIČNO, 
drugega pa LEVOSTIČNO.

 ū Najpogosteje uporabljamo srednji narekovaj (» «) in 
narekovaj spodaj−zgoraj („ “).

NAREKOVAJ
»    «

Levostično (prvi 
del) in desnostično 
(drugi del) ločilo

Raba:
 ū zaznamujemo dobesedni navedek premega govora 
ali navedenega (citiranega) besedila;

 ū zaznamujemo poseben pomen, položaj ali vrednost 
posamezne besede ali besedne zveze.

LOČILA V PREMEM GOVORU

SPREMNI STAVEK PRED 
DOBESEDNIM NAVEDKOM

SPREMNI STAVEK ZA 
DOBESEDNIM NAVEDKOM

SPREMNI STAVEK SREDI 
DOBESEDNEGA NAVEDKA

 ū Za spremnim stavkom zapišemo 
dvopičje.

 ū Dobesedni navedek postavimo 
med narekovaje.

 ū Dobesedni navedek začnemo 
z veliko začetnico in končamo 
s končnim ločilom, ki stoji pred 
drugim narekovajem.

 ū  Dobesedni navedek postavimo med 
narekovaje.

 ū  Dobesedni navedek se začne z veliko 
začetnico, konča pa z vejico (kadar gre 
za pripovedno poved) oz. vprašajem 
ali klicajem (kadar gre za vprašalno ali 
vzklično poved).

 ū  Ločilo stoji pred drugim delom 
narekovaja.

 ū  Sledi spremni stavek, ki se vedno 
začne z malo začetnico in zaključi 
s končnim ločilom.

 ū Prvi del dobesednega navedka 
postavimo med narekovaje, začne pa 
se z veliko začetnico in konča 
z vejico  ločilo stoji pred drugim 
delom narekovaja.

 ū  Sledi spremni stavek, ki se začne 
z malo začetnico in konča z vejico.

 ū  Zapišemo še drugi del dobesednega 
navedka in tudi tega postavimo 
med narekovaje  začne se z malo 
začetnico, konča pa s končnim ločilo, ki 
stoji pred drugim delom narekovaja.

Maja Bitenc je o svoji osebni izkušnji 
povedala: »Cimram ni bilo jasno, 
zakaj jih imenujem zjale, jaz pa sem 
pojasnjevala, da je to pri nas običajen 
izraz za punce.« »Cimram ni bilo jasno, zakaj jih imenujem 

zjale, jaz pa sem pojasnjevala, da je to 
pri nas običajen izraz za punce,« je o svoji 
osebni izkušnji povedala Maja Bitenc.

»Cimram ni bilo jasno, zakaj jih imenujem 
zjale,« je o svoji osebni izkušnji povedala 
Maja Bitenc, »jaz pa sem pojasnjevala, da je 
to pri nas običajen izraz za punce.«

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo miselnega vzorca v učbeniku na str. 115 ponovimo pravila za pisanje nekončnih ločil. Če upora-
bljate i-učbenik, ga lahko prikažete na tabli.

NEKONČNA LOČILA

ENODELNA

NESTIČNA

ENODELNI 
POMIŠLJAJ

TRI PIKE

stično v pomenu 
od do

stično ob 
zamolku dela 

besede

STIČNA

VEJICA

PODPIČJE

DVOPIČJE

VEZAJ

POŠEVNICA

nestično med osebnim 
imenom in vzdevkom oz. 
med priimkoma in med 
deloma dvojnega imena

nestično v pomenu 
proti

DVODELNA

NESTIČNASTIČNA

DVODELNI 
POMIŠLJAJ

OKLEPAJ

NAREKOVAJ
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Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 88–92, naloge 8–19.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija:

Ponovimo, kaj smo se v tem šolskem letu že naučili o poročanem govoru. 

Obravnava snovi:

Dijaki preberejo poved na začetku str. 116. S pomočjo vprašanj pod povedjo opazujemo ločila v premem 
govoru.

Dijake razdelimo v dvojice. V skladu z navodili v učbeniku preoblikujejo povedi. Nekaj dijakov jih napiše na 
tablo. 

Pravilne povedi so navedene v učbeniku na str. 119. 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 93–96, naloge 20–26.

Domača naloga:

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 120 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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6. SKLOP: 

ZAMEJCI IN PREDMEJCI

Predlagano št. ur za obravnavo: 12
UČNI CILJI 6. SKLOPA

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

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim razumljivejšo 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)strinjan-

je z njimi,
•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 odpravljajo ponavljanje besed v zvezah povedi, ponovljene besede pa zamenjajo s sopomenkami ... oz. 

jih izpuščajo, 
•	 opazujejo zaporedje besed in delov povedi ter odpravljajo napake,
•	 sistematično usvajajo povednozvezno sestavo enogovornih besedil in sekvenčno-replično sestavo dvo-

govornih besedil, 
•	 vrednotijo učinek pridobljenega vsebinskega in procesnega znanja na tvorjenje in razumevanje zvez, 

povedi (oz. enogovornih besedil) in zvez replik (oz. dvogovornih besedil), 
•	 izdelajo načrt za odpravo svojih težav pri tvorjenju in razumevanju zvez povedi (oz. enogovornih bese-

dil) in zvez replik (oz. dvogovornih besedil). 

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI

ESEJ

Učbenik, str. 122–132

Predlagano št. ur za obravnavo: 10
 
1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Preberemo besedila na str. 122 in 123 in se s pomočjo vprašanj na str. 123 pogovorimo o njih. 
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Obravnava snovi: 

Dijaki se postavijo v vlogo najstnika, ki se čuti nerazumljenega. V skladu z navodili na str. 123 napišejo 
krajše razmišljanje o tem.

Preberemo nekaj besedil. Dijake s pomočjo vprašanj na str. 123 usmerimo v razmišljanje o tem, komu bi 
svoje razmišljanje namenili in kje bi ga lahko objavili. Posebej izpostavimo naslednje pojme: 

•	 problem, 
•	 teza, 
•	 vrednotenje, 
•	 čustveno opredeljevanje. 

Dijake povprašamo še o zgradbi in jeziku njihovega besedila. 

Dijaki razmišljajo, katero besedilno vrsto bi tvorili. Ponovimo, kaj je značilno za komentar, predstavitev 
osebe, poljudnoznanstveni članek … in ugotovimo, da ne bi tvorili teh besedilnih vrst. Ugotovimo, da bi 
napisali esej.

Povemo, da o nerazumljenosti v svojem eseju govori tudi Martin Lissianch. Dijaki tiho preberejo njegov 
esej na str. 124–126. S pomočjo vprašanj na str. 126 se pogovorimo o vsebini eseja. 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Zbirka nalog, str. 97 in 98, naloge 1–3.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Obnovimo, kaj je v svojem eseju Kako to, da govorite tak dobr slovensk napisal Martin Lissianch. Če je 
potrebno, še enkrat na hitro preberemo njegov esej na str. 124–126.

Obravnava snovi: 

Dijake s pomočjo vprašanj na str. 126 in 127 usmerimo v opazovanje eseja kot besedilne vrste.

Dijaki spoznajo:

•	 kaj je esej,
•	 kako je zgrajen,
•	 kaj je teza,
•	 kako jo v eseju dokazujemo,
•	 kaj napišemo v zaključku,
•	 kaj je značilno za jezik in slog eseja,
•	 kdo eseje piše in komu so namenjeni,
•	 kaj je značilno za šolske eseje.
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 127 in 128 pod ikonama :

ESEJ

KAJ JE ESEJ?
Je besedilo, v katerem pisec 
subjektivno, polliterarno 
predstavi svoje osebno
stališče do izbranega 
družbenega, strokovnega, 
kulturnega ali etičnega 
vprašanja. Njegov namen je 
vplivati na stališča bralcev.

AVTOR
−  Razgledan pisec − poznati 

mora strokovna dognanja in 
imeti do njih svoje stališče – 
ter spreten stilist.

−  Imeti mora dovolj znanja in 
biti jezikovno občutljiv, da 
lahko razbira sporočila »med 
vrsticami«.

−  Po navadi je pisec javno 
objavljenih esejev ugleden 
znanstvenik, umetnik ali 
druge javne osebnosti, 
njihova besedila pa so 
pogosteje kot v dnevnem 
časopisju objavljena 
v posebnih prilogah, 
strokovnih ali literarnih 
revijah oz. oddajah.

JEZIK IN SLOG
−  Avtor želi bralca prepričati  

z logičnimi in racionalnimi 
argumenti. 

−  V argumentaciji uporablja 
strokovne izraze različnih 
ved, na katere se sklicuje, in 
v besedilo vključuje letnice, 
številčne podatke − pogosto 
uporablja poročani govor, 
lahko tudi v obliki premega 
govora oz. citiranja.

−  Raba subjektivnega jezika 
in sloga ter raba literarnih 
slogovnih sredstev: primer, 
metafor, prispodob, 
duhovitih in presenetljivih 
preobratov.

ZGRADBA ESEJA

ZAČETEK ZAKLJUČEKOSREDNJI DEL

−  Avtor strne svoje 
ugotovitve in tako potrdi 
ali ovrže izhodiščno tezo.

−  Zapiše, kako se je zaradi 
ugotovitev spremenilo 
njegovo osebno stališče 
oz. bralca spodbudi  
k ponovnemu razmisleku 
in spremembi stališč.

−  Najprej napovemo,  
o čem bomo razmišljali, 
in pojasnimo, zakaj 
razmišljamo prav o dani 
temi.

−  Zatem postavimo tezo, ki 
jo v uvodu pogosto tudi 
eksplicitno izrazimo.

−  Povemo, kako se do 
obravnavanega vprašanja 
opredeljujemo: kakšna 
je naša osebna sodba 
o njem in kako ga 
doživljamo.

Dokazujemo svojo tezo, tako da na izbrani 
problem pogledamo z različnih vidikov:
−  razčlenimo ga na posamezne sestavine in 

odkrivamo odnose med njimi; z analizo 
pokažemo, da problem razumemo; v tem 
delu eseja smo pogosto manj osebni – 
prizadevamo si, da bi problem analizirali 
objektivno, na podlagi dejstev in strokovnih 
spoznanj;

−  primerjamo ga s podobnimi/drugačnimi 
dogajanji: navajamo tako podobnosti kot 
razlike med pojavi, sestavinami, problemi;

−  logično izpeljemo sklepe, ki potrjujejo 
uvodno tezo, pri čemer se spet sklicujemo 
na osebne izkušnje, mnenja uglednih 
posameznikov, citate iz umetnostnih del ...;

−  svoja stališča soočamo z nasprotnimi mnenji 
in argumenti zanje ter si jih prizadevamo 
ovreči  tako izrazimo prepričljivost eseja.

Na književno delo pogledajo širše: 
− umestijo ga v kontekst;
− primerjajo ga z drugimi književnimi besedili;
− do njega se izkušenjsko-doživljajsko 

opredeljujejo in ga vrednotijo.

Od dijaka se pričakuje poglobljeno branje 
književnega dela (odlomka iz njega), pri čemer 
dijak interpretira tako njegove vsebinske kot 
slogovne in zgradbene značilnosti ter književno 
delo estetsko ovrednoti.

−  Dijaki v njem pri različnih predmetih (psihologija, 
filozofija, slovenščina ... ) razmišljajo o izbranem 
vprašanju ter pri tem pokažejo tako svoje 
poznavanje določene tematike kot svoj osebni 
vrednostni odnos do nje.

−  Esejsko razmišljanje dijaki oblikujejo  
v zaokroženo in koherentno besedilo, napisano  
v živem in zanimivem jeziku.

RAZPRAVLJALNI ESEJ RAZLAGALNI/ 
INTERPRETATIVNI ESEJ

ŠOLSKI ESEJ

−  Pri pouku slovenščine dijaki pišejo esej na 
literarno temo.

−  Književno besedilo predstavijo, ga analizirajo in 
interpretirajo, se do njega opredeljujejo ter svoja 
stališča in ugotovitve utemeljujejo na podlagi 
literarnega in jezikovnega znanja, izkušenj, 
splošne razgledanosti.

−  Izbirajo lahko med dvema tipoma esejev:

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Razmislijo, kaj so po njihovem mnenju lastnosti dobrega esejista. Mnenje 
utemeljijo. Nekaj dijakov svoje mnenje predstavi sošolcem.

Domača naloga:

Dijaki napišejo osnutek za esej (podporni ali nasprotni), s katerim bi se odzvali na esej Martina Lissiancha.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijaki so se na začetku prejšnje ure morali postaviti v vlogo najstnika, ki se čuti nerazumljenega, in o tem 
napisati krajše besedilo. Na podlagi tega, kar smo se v prejšnjih dveh urah naučili o eseju, ugotovijo, katere 
lastnosti eseja so se pojavile v njihovem besedilu in katere manjkajo.

Obravnava snovi: 

Nekaj dijakov nam pove, katere lastnosti eseja je imelo njihovo razmišljanje.

Dijaki spoznajo, da so:

•	 izbrali konkreten problem,
•	 se do njega čustveno opredelili,
•	 morda oblikovali tezo in sporočilo.

Povemo, kaj bi morali storiti, da bi besedilo razširili v esej. Pomagamo si z učbenikom na str. 129.

Dijake razdelimo v dvojice. Na podlagi povedanega oblikujejo koncept za svoj esej. 

Preberemo nekaj konceptov. Vsako dvojico, ki predstavi svoj koncept, vprašamo, kje bi naredili odstavke. 
Dijake usmerimo v razmišljanje, kakšna je vloga odstavkov.

Opazujemo odstavke v eseju Martina Lissiancha. Dijaki za vsak odstavek določijo, zakaj ga je avtor naredil. 
Pomagajo si z možnostmi od a) do e), navedenimi na str. 130.
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Dijake razdelimo v 10 skupin. Vsaka skupina prebere eno izmed povedi na str. 130 in 131 ter odgovori na 
vprašanja pod povedmi na str. 131.

Dijake s pomočjo drugega sklopa vprašanj na str. 131 usmerimo še v razmišljanje o uvodu in zaključku. 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S prikazoma v i-učbeniku na str. 131 in 132 pod ikonama  ponovimo, kaj je značilno za oblikovanje 
odstavkov.

ODSTAVEK

Nov odstavek naredimo, ko:

Je vsebinsko zaokrožen del besedila, v katerem 
je predstavljen posamezni vidik teme.

v njem v primerjavi 
s prejšnjim temo 
osvetlimo z novega 
vidika – nova 
podtema.

se spremeni naš 
namen.

v njem ponazorimo 
splošnejše misli iz 
prejšnjega odstavka.

podamo sklepno 
misel oz. predstavimo 
sporočilo svojega 
razmišljanja.

OBLIKOVANJE KLJUČNE POVEDI ODSTAVKA

Ključna poved predstavi podtemo.

Predstavitev teze Sestavljena je 
dvodelno:

 ū naveže se 
na prejšnji 
odstavek;

 ū napove, o čem 
bo govoril novi 
odstavek.

Na ključno poved 
se navezujejo vse 
preostale povedi  

v odstavku.

Stoji na začetku 
odstavka, saj 
tako naslovniku 
olajšamo 
razumevanje; 
nekateri jo 
postavijo tudi na 
konec odstavka.

UVOD IN ZAKLJUČEK

UVOD ZAKLJUČEK

Pisec bralca seznani s problemom oz. 
temo, o kateri bo govor.

− Pisec želi z njim bralca pritegniti, da bi 
besedilo prebral do konca in

− bralca seznani s podatki, ki jih ta 
potrebuje za razumevanje vsebine 
besedila.

Zapišemo ga v zadnji odstavek 
besedila.

−  Povezan mora biti s tezo in vsebino 
besedila;

−  poudari najpomembnejše podatke;
−  pisec poudari sodbe, sporočilo in 

poskusi z njim še enkrat vplivati na 
naslovnikovo prepričanje, znanje, 
vrednotenje ali medsebojni odnos.

Domača naloga:

Dijaki napišejo koncept za esej; navodila zanj najdejo v učbeniku na str. 132.

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Preberemo nekaj konceptov za esej, ki so jih dijaki pripravili doma. Pogovarjamo se o tem, zakaj se vča-
sih čutijo nerazumljeni. Dijake usmerimo v razmišljanje starejših generacij o mladih.

•	 Napovemo, da bomo brali besedilo o odnosu starejših generacij do mladih, o katerem govori pisec blo-
ga, ki je nastal kot del programa Društva mladinski ceh ob socialnem tednu.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

V zbirki nalog preberemo besedilo na str. 98–100. Dijaki na str. 100–105 rešijo naloge 1–14.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 105, naloga 15.

5.–10. ura:

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Naslednje ure, namenjene obravnavi eseja, povežemo z urami književnosti. Najmanj dva sklopa po tri ure 
dijaki pišejo esej na določeno lit. temo: dve uri namenimo navodilom in pisanju eseja, eno uro pa branju in 
komentiranju esejev.
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KAKO SO POVEZANI STAVKI IN POVEDI V BESEDILU?

Učbenik, str. 133–138

Predlagano št. ur za obravnavo: 2 

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se o tem, kako so povezani stavki in povedi v zapisanih besedilih (npr. eseju, interpretaciji 
umetnostnega besedila, uradni prošnji, prijavi, pritožbi …). Dijake povprašamo, ali enako velja tudi za 
povedi v zasebnih pismih in pogovorih.

Obravnava snovi: 

Preberemo odlomek iz Cankarjevega pisma na str. 133 in se s pomočjo vprašanj pod odlomkom pogovorimo 
o njem. Dijake s pomočjo vprašanj usmerimo v opazovanje pomenskih razmerij med povedmi.

Preberemo še odlomke na str. 134–136 in se s pomočjo vprašanj pod vsakim odlomkom pogovorimo o njih.

Dijaki spoznajo:

•	 da morajo biti povedi med seboj logično povezane (koherenca),
•	 da so besede znotraj povedi ali niza povedi slovnično in oblikovno odvisne druga od druge (kohezija),
•	 kaj je značilno za navezovanje,
•	 kaj je značilno za napovedovanje,
•	 kako je sestavljena poved glede na aktualnost podatkov,
•	 kako je izhodišče nove povedi povezano s predhodno.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 136 in 137 pod ikonama :

Posledično, namerno, 
pojasnjevalno, krajevno, 
časovno, pogojno, 
naštevalno, protivno, 
vzročno, sklepalno ...

Napovedovanje in 
navezovanje:
−  s predmetnopomensko 

besedo;
−  s kazalno besedo;
−  z osebno glagolsko 

obliko za 3. osebo.

Določanje izhodišča 
(znanega podatka) in 
jedra (novega podatka) 
v povedi.

POMENSKO − 
KOHERENCA

OBLIKOVNO − 
KOHEZIJA

AKTUALNOSTNO − 
INFORMATIVNO

RAZMERJA V ZVEZI DVEH POVEDI

Vsak novi stavek oz. 
nova poved pomensko 
dopolnjuje predhodni 

stavek ali poved.

Razumljivost. Upovedovanje 
dogodka, ki je sledil 

prejšnjemu.

Posledica dejanja, 
o katerem govori 
prejšnja poved, je 

ponazorjena z dokazi 
ali nasprotji.

POMENSKO RAZMERJE (KOHERENCA) MED 
POVEDMI

IZRAŽENOST POMENSKEGA RAZMERJA (KOHERENCE)

Vezniške 
besede

Predlogi Polnopomenski izrazi 
za poimenovanje 

razmerij

Glagoli: sledilo je ..., 
nadaljevalo se je z ... 
Vzrok: vzrok za to je ..., 
to je povzročil ... 
Sklep: na podlagi tega 
lahko sklepamo/izpeljemo 
sklep.

POSREDNO − implicitno  

Sklepamo iz besedila oz. 
vsebine dopolnjevalne 

povedi.

NEPOSREDNO − eksplicitno
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OBLIKOVNO RAZMERJE MED POVEDMI − KOHEZIJA

NAVEZOVANJE − 
ANAFORIČNOST

Navezovanje istega 
podatka v drugi povedi  

na različne načine.

NAPOVEDOVANJE − KATAFORIČNOST
Prvi stavek/poved s splošnejšim poimenovanjem 

napoveduje, da bomo za določen podatek 
izvedeli iz drugega stavka/povedi.

NAVEZNIK − ANAFORA
Z njim je izražen ponovljeni 
podatek.

NAPOVEDNIK − 
KATAFORA
Je izraz, ki 
napoveduje 
podatek iz 
drugega stavka/
povedi.

Uporabljamo ga, kadar nameravamo 
razložiti/pojasniti zahtevnejšo misel, 
saj z napovednikom bralca posebej 
opozorimo, naj zbrano prisluhne 
naslednji povedi oz. jo prebere; pa 
tudi kadar hočemo še posebej zbuditi 
posluševalčevo zanimanje.

VRSTE NAVEZOVANJA

OSEBNA 
GLAGOLSKA 

OBLIKA

KAZALNA BESEDA PREDMETNOPOMENSKA 
BESEDA

za 3. osebo

−  osebni samostalniški  
zaimki za 3. osebo

−  osebni svojilni zaimki za  
3. osebo

−  kazalni pridevniški 
zaimki

−  kazalni prislovni zaimki

−  ponovitev z isto besedo: hiša − hiša 
−  sopomenka: avtorica − pisateljica
− nadpomenka: pohištvo
− podpomenka: miza, stol
− zanikana protipomenka: ženska 

pisateljica − nemoška pisateljica
− parafraza: Ljubljana − slovenska 

prestolnica
− metaforični izraz: sovražni bratje − 

estetiki slovenski

AKTUALNOSTNO RAZMERJE − INFORMATIVNOST

JEDRO
V njem so novi podatki.

IZHODIŠČE
V njem so znani podatki.

Na zadnji del povedi smo 
najbolj pozorni, le-to še 
dodatno usmerimo na 
aktualne informacije.

Povedi se 
večinoma 
začnejo z znanim 
podatkom.

Ko izhodišče postavimo na prvo 
mesto, naslovniku pokažemo, 
kateri del osnovne misli bomo 
razvijali v nadaljevanju, hkrati pa 
mu damo še nekaj časa, da bolje 
razume pravkar prebrano/slišano 
poved in se pripravi na novi 
podatek.

Pravi, da mu je ime Peter in da je umetnik. 
(J1 − JEDRO PRVE POVEDI) 

Že to je črno znamenje. 
(I2 − IZHODIŠČE DRUGE POVEDI)

(J1  I2)

Doline šentflorjanske ni blagoslovil Bog zato, 
da bi redila in pitala umetnike, tatove, 
razbojnike in druge postopače! Dolina 
šentflorjanska je živela brez umetnikov 

doslej, pa bo izhajala tudi poslej!
(I1  I2)

Pri tvorjenju nove povedi izhajamo iz 
različnih aktualnostnih delov predhodne 
povedi.

Z jedrom predhodne povedi  
(J1 − I2).

Z izhodiščem predhodne povedi  
(I1 − I2).

POVEZANOST IZHODIŠČA S PREDHODNO 
POVEDJO

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo miselnega vzorca v učbeniku na str. 138 ponovimo, kaj smo se naučili o razmerjih med povedmi 
v stavku. Če uporabljate i-učbenik, ga lahko prikažete na tabli.

•	 dobesedna ponovitev
•	 sopomenka
•	 nadpomenka
•	 pomenski opis (parafraza)
•	 metaforični opis

z osebno obliko glagola

z zaimkom

s polnopomensko 
besedo/besedno zvezo

navezovanje
(anafora)

napovedovanje
(katafora)

izhodišče      –      jedro
(znani podatek)   (novi podatek)

Razmerja med povedmi v besedilu

oblikovno/slovnično
razmerje

aktualnostno
razmerje

pomensko
razmerje

eksplicitno implicitno

•	 z vezniško besedo
•	 s predlogom
•	 s polnopomensko  

besedo 
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2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zvezek za zapiske,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

•	 Ponovimo, kako so povezani stavki in povedi v besedilu.
•	 Dijake povprašamo, ali enaka povezanost velja tudi za vsakdanji govor.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

•	 Dijake razdelimo v dvojice. V učbeniku na str. 123 preberejo odlomek iz besedila Gorana Vojnovića Čefur-
ji raus in potrdijo ali ovržejo razmišljanje, da so stavki in povedi v vsakdanjem govoru povezani tako kot 
v knjižnem. Nekaj dvojic predstavi svoje razmišljanje.

•	 V zbirki nalog dijaki na str. 105–110 rešijo naloge 1–7.

Domača naloga:

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 138 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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7. SKLOP: 

SLOVENŠČINA V EVROPSKI UNIJI

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

Dijaki:

•	 se zavedajo, da je slovenski jezik državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji,
•	 se zavedajo, da je slovenski jezik temeljna prvina njihove državljanske identitete in slovenske kulturne 

dediščine, s čimer si oblikujejo svojo državljansko zavest,
•	 uzaveščajo vlogo slovenščine v Republiki Sloveniji in za njene državljane ter oblikujejo posebni odnos 

do slovenščine kot državnega in uradnega jezika, 
•	 spoznavajo vlogo slovenščine in drugih jezikov v organih EU,
•	 prepoznavajo razliko med eno- in dvogovornimi besedili,
•	 spoznajo značilnosti prepričevalnega pogovora,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z značilnost-

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in čim razumljivejšo 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 izreka-

jo svoje (ne)strinjanje z njimi,
•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 usvojijo načela uspešnega pogovarjanja in jih uporabljajo v pogovoru,
•	 pogovarjajo se vljudno in strpno; spoštujejo mnenje drugih, izražajo svoje mnenje in ga utemeljijo. 

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI

URADNI JEZIK, DRŽAVNI JEZIK

Učbenik, str. 140–142

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Pogovarjamo se o tem, kaj za dijake pomeni jezik.
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Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina razmišlja o položaju slovenščine. Pomagajo si z vprašanji na str. 
140. Sošolcem predstavijo svoje ugotovitve.

Preberemo besedilo na str. 140. S pomočjo vprašanj na str. 141 se pogovorimo o njem. Povemo, da je 
Svet Evrope skupaj z EU leto 2001 razglasil za Evropsko leto jezikov. Dijake usmerimo v razmišljanje, kaj to 
pomeni in ali je to sploh potrebno.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki razmišljajo, katere so prednosti in pomanjkljivosti za slovenščino v EU. V zbirki nalog dijaki na str. 111 
rešijo nalogo 1. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo v prejšnji uri ugotovili o položaju slovenščine.

Obravnava snovi:

Dijake prosimo, da razložijo pojma uradni in državni jezik. Razmislijo tudi o statusu drugih jezikov v RS in  
o statusu slovenščine izven meja RS. Spoznajo:

•	 da so vsi jeziki članic EU uradni jeziki v EU,
•	 kako se zakonodajni in politični dokumenti, ki jih izdajajo institucije EU, prevajajo v te jezike,
•	 kako je urejeno tolmačenje v institucijah EU,
•	 ali lahko poslanci na zasedanjih Evropskega parlamenta govorijo v maternem jeziku,
•	 kako je v praksi zagotovljena polna večjezičnost,
•	 kateri jeziki se največkrat uporabljajo v ustanovah EU.

Pomagamo si z učbenikom na str. 142.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 142 pod ikono :

JEZIKI V EVROPSKI UNIJI

Velja načelo večjezičnosti: 
24 uradnih jezikov v EU.

Večjezičnost v govornih 
situacijah najvišjih ravni.

angleščina, bolgarščina, češčina, 
danščina, estonščina, finščina, 
francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, 
italijanščina, latvijščina, litvanščina, 
madžarščina, malteščina, nemščina, 
nizozemščina, poljščina, portugalščina, 
romunščina, slovaščina, slovenščina, 
španščina in švedščina

V večini ostalih situacij uporabljajo 
tri postopkovne jezike: angleščino, 
francoščino in nemščino.

Zakonodajni in politični 
dokumenti, ki jih 
sprejemajo ustanove EU, 
se redno prevajajo v vse 
uradne jezike.

Tolmačenje je 
zagotovljeno za vse 
uradne sestanke na 
ministrski ravni in vse 
sestanke, na katerih se 
sprejemajo odločitve.

Na zasedanjih Evropskega 
parlamenta lahko vsak 
poslanec govori v svojem 
maternem jeziku. Vsak 
državljan Unije ima 
pravico pisati ustanovam 
in organom EU v enem 
od 24 uradnih jezikov 
in dobiti odgovor v istem 
jeziku.

TEMELJNE POTEZE VEČJEZIČNE UREDITVE
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. Skupine ene polovice razreda razmislijo, ali so se govorci manjših jezikov 
prevečkrat pripravljeni odreči svojemu jeziku in izbrati drugega, skupine druge polovice razreda pa, ali 
izguba jezika vpliva tudi na izgubo identitete posameznika in naroda. Svoje razmišljanje utemeljijo in 
predstavijo sošolcem.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 111–114, naloge 2–4.

ENOGOVORNA IN DVOGOVORNA BESEDILA

Učbenik, str. 142–145

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake razdelimo v skupine. V skladu z navodili na str. 142 pripravijo kviz z vsaj petimi vprašanji. Preberemo 
nekaj vprašanj in odgovorov, ki so jih pripravili dijaki.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje, kakšno besedilo je kviz. Pomagamo si z vprašanji na str. 142. 

Dijaki predlagajo še nekaj tem, povezanih z EU, o katerih bi lahko pripravili pogajalni pogovor, in nekaj tem, 
o katerih bi pripravili prepričevalni pogovor.

Preberemo besedili na str. 143, ki ravno tako obravnavata položaj Slovenije in slovenščine v EU. S pomočjo 
vprašanj na str. 144 dijake usmerimo v razmišljanje o razliki med eno- in dvogovornimi besedili.

Dijaki spoznajo:

•	 kdaj so besedila dvogovorna,
•	 katera je najznačilnejša oblika dvogovornih besedil,
•	 kako je sestavljen pogovor,
•	 kako so replike v dvogovornem besedilu povezane pomensko,
•	 kako so replike v dvogovornem besedilu povezane oblikovno/slovnično.

Pomagamo si z učbenikom na str. 144 in 145.
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 144 in 145 pod ikonama :

Sporočevalec jih tvori zato, da bi mu 
naslovnik odgovoril z drugim besedilom.

POBUDNA BESEDILA ODZIVNA BESEDILA

DVOGOVORNA BESEDILA INTERVJU

RAZPRAVA

ANKETA

OKROGLA MIZA

POGOVORI   
POGOVARJANJE

DOPISI  DOPISOVANJE

−  Od naslovnika ne pričakujejo takojšnjega 
besednega odziva.

−  Sporočevalec (pisec pobudnega besedila) 
od njega pričakuje, da mu bo z odzivnim 
besedilom odgovoril oz. odpisal pozneje.

Razpisi Zahteva 
po javnem 
opravičilu, 
pojasnilu

Javno pismo, ki 
spodbuja  

k odgovoru.

Spletni forum E-pismo

REPLIKA 
Je sestavljena iz povedi oz. besed, ki jih 
izreče eden izmed sogovorcev, preden 
začne govoriti drugi.

SEKVENCA
Je zveza dveh replik − pogovorna 
menjava.

POBUDNA

Z njo eden izmed 
sogovorcev drugega 
kaj vpraša, mu kaj 
zatrdi, ga pozdravi ...

ODZIVNA

Z njo drugi sogovorec 
odgovori na pozdrav, 
vprašanje, izrazi 
svoje strinjanje ali 
nestrinjanje s trditvijo.

Sogovorca se izmenjujeta v vlogi 
govorca in poslušalca.

POGOVOR POVEZANOST REPLIK V DVOGOVORNIH BESEDILIH

POMENSKA POVEZANOST OBLIKOVNA POVEZANOST

Različne vrste pogovorov ločujemo 
glede na namen, za vsakega od njih pa 
je značilno tudi prevladujoče pomensko/ 
logično razmerje med pobudnimi in 
odzivnimi replikami oz. značilna sestava 
sekvence.

Replike so med seboj povezane tako, 
da v odzivni repliki ne ponavljamo 
podatkov iz pobudne replike, temveč 
se nanje navezujemo s pozaimljanjem 
(pronominalizacijo) ali z osebno 
glagolsko obliko, včasih pa tudi 
s pomenskim opisom (parafrazo) ali 
delno ponovitvijo.

VRSTE POGOVOROV

POGAJALNIPOVEZOVALNI

−  Sogovorci želijo 
doseči skupni 
dogovor.

−  Pogovor je 
sestavljen iz 
predloga prvega 
sogovorca, delnega 
sprejemanja 
ali nestrinjanja 
in drugačnega 
predloga/mnenja 
drugega sogovorca 
ter iskanja skupnih 
točk.

−  Sogovorca drug 
drugega želita 
prepričati  
o pravilnosti 
svojega mnenja ali 
stališča.

−  Značilno je, da prvi 
sogovorec izrazi 
svoje stališče in 
navede argumente 
zanj, drugi pa 
nestrinjanje ali 
nasprotovanje ter 
protiargumente.

RAZISKOVALNI PREPRIČEVALNI

−  Sogovorci se 
pogovarjajo zato, da 
bi navezali stik ali 
ohranili medsebojne 
odnose.

−  Eden od sogovorcev 
drugemu izreče 
voščilo, sožalje,  
mu za kaj čestita,  
se mu opraviči,  
ga pozdravi,  
drugi se odzove  
z zahvalo, sprejetjem 
opravičila, mu 
odzdravi.

−  Sogovorci se 
pogovarjajo, da bi 
prišli do novega 
spoznanja ali da bi 
drug od drugega 
izvedeli kaj novega.

−  Značilna sekvenca 
takega pogovora 
je sestavljena 
iz vprašanja in 
odgovora.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Naredijo nalogo v učbeniku na koncu str. 145.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 114–118, naloge 1–5.

PREPRIČEVALNI POGOVOR

Učbenik, str. 146–149

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake vprašamo, ali menijo, da moramo v vseh govornih situacijah v Sloveniji uporabljati slovenščino ali 
se jim zdi primerno, da kdaj uporabljamo drug jezik. Razmišljajo in navedejo situacije, ko je/ni primerno 
uporabljati npr. angleščino.
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Obravnava snovi: 

Dijaki si zamislijo, da so člani debatnega krožka in da so se prijavili na debatni klub, ki poteka v angleščini. 
Prva skupina je nad tem navdušena, druga nasprotuje, tretja je neopredeljena. Dijaki se postavijo v vlogo 
neopredeljenih članov skupine in razmislijo, kdaj bodo najverjetneje oblikovali svoje stališče. Pomagamo 
si z vprašanji na str. 146. 

Poslušamo posnetek debate, dostopen v i-učbeniku na str. 146 pod ikono 5.  S pomočjo vprašanj ob 
ikoni na str. 146 se pogovorimo o posnetku.

Dijake usmerimo v posamezne dele pogovora, tako da jih na str. 146 in 147 preberemo in se s pomočjo 
vprašanj pod njimi pogovorimo o njih.

Dijaki spoznajo:

•	 kako se prepričevalni pogovor razlikuje od drugih vrst pogovora,
•	 kdaj sogovorce prepričujemo in o čem,
•	 kako prepričevalni pogovor poteka,
•	 kaj je utemeljevanje in kaj argumentiranje.

Pomagamo si z učbenikom na str. 148.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 148 pod ikono :

POTEK PREPRIČEVALNEGA POGOVORA

Prvi sogovorec predstavi svoje 
mnenje in ga utemelji z argumenti.

Drugi sogovorec prvemu 
v odzivni repliki ugovarja, tj. 
predstavi drugačno mnenje 
in ga utemelji oz. navede 
protiargumente za sogovorčevo 
stališče.

Trditve in utemeljitve prvega sogovorca.

Nasprotne trditve in utemeljitve 
drugega sogovorca.

ZASEBNI PREPRIČEVALNI 
POGOVORI

JAVNI PREPRIČEVALNI 
POGOVORI

Teme, povezane z osebnim življenjem, 
športom, kulturo, pa tudi širšim 
družbenim dogajanjem.

−  Okrogla miza, pogoste so tudi TV-oddaje ali 
organizirane debatne prireditve.

−  Javni prepričevalni pogovori so strokovni 
(kongres, simpozij) ali publicistični (oddaje).

−  Pogovori ne potekajo pred občinstvom, 
temveč se imajo vsi prisotni možnost vplesti 
v razpravo.

−  Namen sogovorcev je prepričevanje.

−  Pogovori potekajo pred občinstvom.
−  Teme so vedno zanimive oz. pomembne za širši 

krog poslušalcev/gledalcev.
−  Namen teh pogovorov ni le prepričati sogovorca 

o utemeljenosti določenega stališča, temveč je 
pogosto celo pomembneje vplivati na prepričanje 
občinstva.

−  Svoje poglede soočajo strokovnjaki, politiki, 
umetniki oz. o določeni temi debatirajo mladi, 
njihovo prepričevanje pa večinoma temelji na čim 
boljši argumentaciji.

POTEK PREPRIČEVALNEGA POGOVORA

Prvi sogovorec predstavi svoje 
mnenje in ga utemelji z argumenti.

Drugi sogovorec prvemu 
v odzivni repliki ugovarja, tj. 
predstavi drugačno mnenje 
in ga utemelji oz. navede 
protiargumente za sogovorčevo 
stališče.

Trditve in utemeljitve prvega sogovorca.

Nasprotne trditve in utemeljitve 
drugega sogovorca.

Najprej oblikujemo 
jasno in kratko trditev 
(sklep).

Nato navedemo 
argument/dokaz 
(zakaj tako mislimo),  
ki se mora neposredno 
navezovati na našo 
trditev.

Pojasnimo, kako 
navedeni argument 
potrjuje trditev.

POTEK UTEMELJEVANJA − ARGUMENTIRANJA

Če mnenja ne argumentiramo, ne 
moremo govoriti o prepričevanju, 
temveč o zahtevi ali prepovedi.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Zamislijo si nekaj zasebnih pogovorov, v katerih bi se z nekom pogajali, in nekaj 
pogovorov, ko bi sogovornika prepričevali. Ob tem ponovijo razliko med pogajalnim in prepričevalnim 
pogovorom.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

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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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake povprašamo, kaj menijo o položaju slovenščine danes, in o tem, kakšen odnos imamo Slovenci do 
materinščine.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

•	 Dijake razdelimo v štiri skupine. Vsaka skupina razmisli o eni od štirih trditev na str. 149. O trditvi izrazijo 
svoje stališče in ga argumentirajo. Natančna navodila za delo so na str. 149.

•	 V zbirki nalog preberemo besedilo na str. 118 in 119 in rešimo naloge 1–7 na str. 118–122.

NAČELA USPEŠNEGA POGOVARJANJA

Učbenik, str. 149–152

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake prosimo, naj razmislijo, kdaj so pri prepričevanju sogovorca uspešni in kdaj ne. Razmišljajo, ali je to 
odvisno le od stališča, ki ga zagovarjajo, ali tudi od tega, kako to počnejo.

Obravnava snovi: 

S pomočjo vprašanj na str. 149 ponovimo, kako so se pogovarjali dijaki v posnetku, ki smo ga poslušali  
v prejšnjih urah. 

Preberemo izsek iz pogovora na str. 149 in opazujemo, kako bi se razprava lahko začela in razpletla tudi 
drugače. S pomočjo vprašanj na str. 150 dijake usmerimo v razmišljanje, zakaj tak pogovor ne bi bil uspešen.

Izberemo štiri dijake. Dva prebereta odlomek iz pogovora na str. 146 in 147, dva pa pogovor na str. 149.  
S pomočjo vprašanj na str. 150 opazujemo razliko med obema pogovoroma.

Dijaki spoznajo, katera načela prispevajo k uspešnosti sporazumevanja.

Pomagamo si z učbenikom na str. 150 in 151.
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Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 150 pod ikono :

Ustreznosti oz. 
upoštevanja okoliščin

Upoštevanja 
prenosnika

Izbire ustrezne zvrsti 
jezika

Zanimivosti in 
živosti

Natančnosti in 
jedrnatosti

Tikanje, vikanje

−  Pri govorjenem oz. posnetem pogovoru pazimo tudi na mimiko, kretnje ...
−  Pri zapisanem pogovoru jasno označimo, kaj je rekel kateri izmed govorcev.

−  V strokovnih debatah: strokovni ali znanstveni jezik. 
−  V vsakdanjih razpravah: praktičnosporazumevalni govor.
−  V javnih razpravah: knjižni jezik. 
−  V razvedrilnih razpravah: pokrajinski govor.
−  Kot voditelj okrogle mize o strokovnem vprašanju: zborna različica knjižnega jezika.

Argumente popestrimo tudi z osebno izkušnjo, zanimivo anekdoto.

−  Pomembno je, da se ne ponavljamo, ampak znamo povedati bistvo.
−  V argumentih navajamo konkretne primere in podatke, ne splošnih mnenj.

NAČELA USPEŠNEGA DVOGOVORNEGA SPORAZUMEVANJA

− Pomeni, da če 
se začnemo 
pogajati, smo 
res pripravljeni 
skleniti dogovor.

− Zanima nas 
to, po čemer 
smo sogovorca 
spraševali.

−  Zahteve, prošnje izrazimo posredno,  
z značilnimi vljudnostnimi vzorci.

−  Pri izražanju nestrinjanja ali nasprotovanja 
izhajamo iz sebe in vsebine povedanega, ne iz 
govorca.

−  Sogovorca ne prekinjamo, dokler govori in 
dokler ne dokonča svoje misli.

−  Pozorno poslušamo sogovorčeve argumente in 
razmišljamo o tem, ali so prepričljivi.

−  Odzivamo se na vsebino sogovorčevih trditev 
in utemeljitev in ne komentiramo njegove 
zunanjosti, osebnosti.

−  Svojim replikam damo primerno govorno 
podobo tudi z izbiro prozodičnih sredstev 
(ustrezna hitrost govora, poudarjanje bistvenih 
podatkov, raba umirjene mimike in kretenj ...).

Lahko smo v vlogi 
vpraševalca ali 
vprašanega/
intervjuvanca ali 
smo v vlogi voditelja 
okrogle mize ali 
njenega udeleženca.

DRUGA NAČELA DVOGOVORNEGA 
SPORAZUMEVANJA

NAČELO 
ISKRENOSTI

NAČELO 
UPOŠTEVANJA 

VLOGE  
V POGOVORU

NAČELO VLJUDNOSTI

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Izsek pogovora na str. 149 preoblikujejo tako, da bo ustrezal načelom uspešnega 
dvogovornega sporazumevanja. Nekaj dijakov prebere oz. zaigra pogovor sošolcem.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 3, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake vprašamo, kaj je njihova prva asociacija ob besedi dialog. Nekaj asociacij napišemo na tablo.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki preberejo besedilo na str. 151. S pomočjo vprašanj na str. 152 se pogovorimo o besedilu. 

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina pripravi osnutek javne razprave z naslovom Jezik – temelj 
identitete, tako da:  

•	 izberejo stališče, ki ga bodo zagovarjali,
•	 navedejo vsaj štiri dokaze in izpeljejo argumentacijo,
•	 oblikujejo nekaj tipičnih začetkov nestrinjanja in strinjanja s sogovorci.

Po končanem delu v skupinah predstavniki skupin javno razpravo uprizorijo v razredu. Sošolci so pozorni 
na potek argumentacije, na načela uspešnega sporazumevanja, na koherentnost, izbiro besed in ustrezno 
socialno zvrst.




