


2 ↙  slovenščina

Uvod v izobraževanje 
  Dodatek k enoti 

Fraze na tečaju
↘ Kaj pomeni izpit?

↘ A lahko poveste bolj počasi, prosim.

↘ Ali lahko napišete na tablo?

↘ Kako se to napiše?

↘ Kako se po slovensko reče e-mail? 

↘ A lahko ponovite, prosim?

↘ Oprostite, ne razumem. 

↘ A lahko črkujete ime? 

↘ Imam vprašanje. Kako se reče ...? 

   Poslušanje

Poslušajte in napišite številke.
↘ 29  ↘ 17  ↘ 78  ↘ 46  ↘ 104  ↘ 567  ↘ 346  ↘ 2.022  ↘ 2.345  ↘ 7.906  ↘ 34.983  ↘ 352.112

   Znam? 

Poslušajte besede in jih zapišite.
↘ slovenščina ↘ Ljubljana ↘ konj ↘ morje ↘ kdo  
↘ sol ↘ priimek ↘ veselje ↘ predsednik ↘ vaja  
↘ Janez ↘ restavracija ↘ dež ↘ izpit ↘ oktober 
↘ sendvič ↘ pes ↘ kolo ↘ gospod ↘ izpit  
↘ zob ↘ udeleženec ↘ evro ↘ inženir ↘ intervju 
↘ džezva ↘ pijača ↘ nož ↘ žival ↘ julij 
↘ avtocesta ↘ življenjepis ↘ hrbtenica

   Številke 

Poslušajte in zapišite številke.

Udeleženec zapiše številko (cifro).

↘ Danes je četrti maj.

↘ Rojstni dan imam štiriindvajsetega junija.

↘ Tečaj začnemo osmega aprila ob 18. uri.

↘ Ura je 8.45 (petnajst minut do devetih).

↘ Kolo stane 270 evrov in 99 centov.

↘ Moja telefonska številka je 031 23 76 87.

↘ Martinova nova telefonska številka je 070 346 64 43.

↘ 4

↘ 7

Stran
↓ 

http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E00_str.%204_Stevilke.mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E00_str.%207_Znam%20(abeceda).mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E00_str.%207_Znam%20(%C5%A1tevilke).mp3
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 Osebna identiteta
  Dodatek k enoti

Kako dobro se poznamo?

Po predelani enoti udeleženci odgovorijo na spodnja vprašanja.  
Na vprašanja lahko odgovarjajo samostojno ali v paru, lahko pa aktivnost izvedemo v obliki kviza.

↘ Koliko sošolcev ima dve imeni? 

↘ Koliko sošolcev ima dva priimka?

↘ Koliko sošolcev ima v imenu ali priimku črko, ki je ni v slovenski abecedi?

↘ Iz katere države prihaja največ sošolcev?

↘ Iz katere države prihaja najmanj sošolcev?

↘ Koliko sošolcev je starih manj kot 30 let?

↘ Koliko sošolcev je starih več kot 45 let?

↘ Kdo od sošolcev je najmlajši?

↘ Koliko sošolcev živi v Sloveniji manj kot eno leto?

↘ Koliko sošolcev živi v Sloveniji več kot tri leta?

↘ Kdo od sošolcev živi v Sloveniji najdlje?

↘ Koliko sošolcev je prišlo v Slovenijo zaradi združitve z družino?

↘ Koliko sošolcev je poročenih z osebo, ki ima državljanstvo Slovenije?

↘ Koliko sošolcev govori angleško?

↘ Kdo od sošolcev govori največ tujih jezikov?

↘ Koliko sošolcev nima e-naslova?

↘ Koliko sošolcev ima podčrtaj v e-naslovu?

 

Stran
↓ 

↘ 1



 

↘ 14

↘ 17

Stran
↓ 

4 ↙  slovenščina

Stik z novo deželo 
  Dodatek k enoti 

Delo z zemljevidom

Udeleženci dopolnijo zemljevid na strani ↘ 14 . Vrišejo reke, mesta, skakalnico, živali itd. 

   Poslušanje 
Uganite, katera je slovenska himna. 
japonska himna 
National Anthem of Japan Instrumental with lyrics

slovenska himna 
National Anthem of Slovenia Instrumental with lyrics

nemška himna 
National Anthem of Germany Instrumental with lyrics

↘ 2

https://www.youtube.com/watch?v=PaSlFaot42Y
https://www.youtube.com/watch?v=vjyl-MxPj8E
https://www.youtube.com/watch?v=RKTCdluhECU
https://www.youtube.com/watch?v=PaSlFaot42Y
https://www.youtube.com/watch?v=vjyl-MxPj8E
https://www.youtube.com/watch?v=RKTCdluhECU


 

↘ 21

↘ 23

Stran
↓ 
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 Družina
   Poslušanje 

Poslušajte opis družine in narišite družinsko drevo. 
↘ Jože in Ana sta poročena in imata tri otroke. 

↘ Najstarejši sin je Rok. Rok je ločen in nima otrok.

↘ Urša je srednji otrok. Ima moža Jana in skupaj imata enega sina.

↘ Najmlajši otrok je Žan. Ta je lani skočil v zakonsko zvezo in ima z Vanjo dve hčerki.

↘ Jože in Ana imata tri vnuke, to so Aleks, Sandra in Monika.

  Rešitve
Največja družina na svetu  

1  ↘ C 2  ↘ F 3  ↘ E 4  ↘ B 5  ↘ Č

↘ 3

http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E03_str.%2021_Dru%C5%BEinsko%20drevo.mp3
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 Stanovanje in bivanje
   Poslušanje 

Poslušajte besedilo in obkrožite pravilni odgovor.

 Novinarka:  Pozdravljeni na radiu Ljubljana. V rubriki mali oglasi je z nami gospod Janez. Janez, povejte! 

 Janez: Pozdravljeni! Kličem zaradi oglasa za hišo. Hiša se nahaja v mirnem okolju, kar je malo nenavadno, če 
pomislimo, da ni na vasi ali v predmestju. Tako je, tudi Ljubljana ponuja mir. Hiša se prodaja po zelo 
ugodni ceni, saj nujno potrebujem denar za nakup stanovanja na Obali.

No, naj povem še podatek, kje se hiša nahaja. Najdete jo na Mali cesti 29 v Ljubljani, a prosim, da se za 
ogled najavite.

Hiša je majhna, ravno dovolj velika za kakšno 4-člansko družino. Ima pritličje, v katerem so kopalnica, 
ločeno stranišče, kuhinja, jedilnica in izhod na teraso. Zgoraj je urejena mansarda – v njej so ena večja 
spalnica, ena manjša otroška soba s pogradom ter dodatno stranišče. 

Kuhinja je sodobno opremljena, saj ima vse, kar potrebujete (od štedilnika do hladilnika in zamrzovalnika). 
Pomanjkljivost sta le star pomivalni stroj in okvarjena napa.

Ker je hiša malo izven strogega centra, verjetno ne boste imeli težav s parkiranjem, čeprav ne morem 
ponuditi garaže ali parkirišča. 

Za več informacij sem dosegljiv na telefonski številki 070 859 921. Oglasijo naj se resni kupci.

   Poslušanje

Poslušajte opis sobe in izberite pravilen tloris.  
Moja spalnica je zelo moderno opremljena. Pohištvo je večinoma novo, a nimam veliko stvari, zato je 
soba vedno lepo urejena oziroma pospravljena. Ker ima več oken, je zelo svetla, kar mi je še posebej všeč.

V sobi je udobna postelja, ki ni velika. Ob postelji je nočna omarica, v kateri hranim pomembne stvari, 
na njej pa je vedno kakšna knjiga in kozarec vode. V desnem spodnjem kotu je velika omara za oblačila, 
v levem spodnjem kotu za vrati pod oknom pa je pisalna miza. V sobi je tudi starinski fotelj, ki mi je še 
posebej všeč. Tam zvečer pogosto berem ali delam z računalnikom, ki ga lahko odložim na priročno 
okroglo mizico, ki je ob fotelju.

  Dodatek k enoti 
Ideje za dialoge
Na spletu poiščite naslednja stanovanja in v parih tvorite dialoge: 
↘ garsonjera, minimalno 30 m2,
↘ 2-sobno stanovanje v Šiški,
↘ 2-sobno stanovanje, najemnina največ 700 € …

  Rešitve 

1  cena

2  lokacija

3  okolica 

↘ 27

↘ 28

Stran
↓ 

↘ 4

↘ 35

4  oprema

5  velikost 

6  hišni ljubljenčki

http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E04_str.%2027_Stanovanje%20oglas.mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E04_str.%2028_Opis%20sobe.mp3
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  Dodatek k enoti 
Napišite e-pismo.

Iščete sobo/stanovanje. Na internetu ste videli spodnja oglasa. Izberite enega in napišite e-pismo. 
V pismu se predstavite in postavite vsaj tri vprašanja v zvezi z oglasom.  
Napišite, kdaj bi lahko prišli na ogled.

Oddam sobo z zasebno kopalnico v dvonadstropni hiši na Viču. Skupen vhod, stopnišče in  
kuhinja. V hiši živim z ženo in sinom. Zaželena zaposlena oseba. Blizu je trgovski center  
Murgle in postajališče LPP. Ni parkirišča. Cena po dogovoru.  
Več informacij na: marjan.st@email.si (Marjan).

Ljubljana center, oddam delno opremljeno 2-sobno stanovanje.  
Primerno za par ali manjšo družino. Klet in kolesarnica.  
Najemnina: 500 € + stroški. Ogledi možni vsak dan po 19. uri.  
Pišite na janez.s@gmail.com (Janez).



 

8 ↙  slovenščina

 Delo in poklic
   Poslušanje 

Poslušajte zaposlitvene oglase in obkrožite, ali so trditve pravilne ali napačne.

Poštar (m/ž)

Iščemo poštarja za sprejemanje in dostavo vseh vrst pošiljk in blaga, opravljanje denarnih storitev na 
terenu, praznjenje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk. Pogoji: nižja poklicna izobrazba, 
slovenski jezik, osnovno urejevanje besedil in delo s preglednicami, 3 leta delovnih izkušenj, vozniški izpit 
B-kategorije in samostojnost. Nudimo zaposlitev za določen čas, 9 mesecev in enoizmensko delo. Prijave 
pošljite na: Pošta Slovenije, d. o. o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, do 29. 8. 
Dodatne informacije: Janja Golob, 05 676 99 34, ali po elektronski pošti janja.golob@posta.si.

Tajnik (m/ž)

Iščemo tajnika za tajniška dela, sprejem strank in poslovnih partnerjev, komunikacijo po telefonu, delo s 
pošto, urejanje in shranjevanje dokumentov, pisanje dopisov, organizacijo sestankov in pripravo gradiv. 
Pogoji: končana 4-letna srednja šola, tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika, zahtevno urejanje 
besedil, vsaj eno leto delovnih izkušenj, komunikativnost, prijaznost, natančnost in urejenost. Nudimo 
delo za nedoločen čas, polovični delovni čas, poskusno delo 2 meseca. 
Prijave pošljite na posteni-biro@gmail.com do 17. 2.

Pek (m/ž)

Iščemo peka za različna dela v proizvodnji kruha in pekovskega peciva, pripravo surovin in testa, obliko-
vanje in pečenje izdelkov ter pakiranje in zlaganje izdelkov na transportne vozičke. Pogoji: nižja poklicna 
izobrazba živilske smeri – pek, slaščičar, kuhar; zanesljivost, natančnost ter vozniški izpit B-kategorije. 
Nudimo zaposlitev za določen čas, 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, enoizmensko 
nočno delo, redno plačilo in možnost napredovanja. 
Prijave pošljite na info@pekarna-kruhek.si ali Pekarna kruhek, Gosposvetska ulica 13, 4000 Kranj, do 4. 12. 
Za dodatne informacije pokličite na 04 542 63 98.

Prodajalec (m/ž)

Iščemo prodajalca za delo na blagajni, nalaganje izdelkov na police, urejanje in čiščenje trgovine. Pogoji: 
srednja poklicna ali srednja splošna izobrazba, tekoče znanje slovenskega in nemškega jezika, zaželene 
delovne izkušnje z delom s strankami in vozniški izpit B-kategorije. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, 
skrajšan delovni čas – 24 ur na teden, dvoizmensko delo. 
Prijave oddajte izključno na spletni strani www.kariera.hofer.si do 28. 5. Za dodatne informacije pišite na 
zaposlitev@hofer.si.

↘ 41

Stran
↓ 

↘ 5

http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2041_Oglas%20za%20delo_1%20(po%C5%A1tar).mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2041_Oglas%20za%20delo_2%20(tajnik).mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2041_Oglas%20za%20delo_3%20(pek).mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2041_Oglas%20za%20delo_4%20(prodajalec).mp3
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   Poslušanje
Poslušajte oglase za delo in odgovorite na vprašanja.

Živalski vrt Ljubljana zaposli dva oskrbnika oziroma oskrbnici za živali, ki bosta vsak dan preverjala število 
in počutje živali, mreže, luči in ali se živali dobro prehranjujejo. Pogoji: V. stopnja izobrazbe, vozniški izpit 
B-kategorije, lasten prevoz, tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika. Delovne izkušnje niso pogoj. 
Od kandidatov pričakujemo natančnost, zanesljivost in veselje do dela z živalmi. Nudimo zaposlitev 
za nedoločen čas, polni delovni čas, enoizmensko delo in poskusno delo 6 mesecev. Prijave pošljite na 
e-naslov zoo-ljubljana@gmail.com do 23. 4.

Podjetje Sončne barve, s. p., išče delavca ali delavko za delo v proizvodnji kemijskih izdelkov – mešanje barv, 
občasno tudi dostavo barv. Od kandidatov pričakujemo končano srednjo strokovno, splošno ali kemijsko 
šolo, dobro znanje slovenskega in italijanskega jezika ter vozniški izpit B-kategorije. Delovne izkušnje 
niso pogoj. Nudimo zaposlitev za določen čas, 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja, triizmensko delo in 
redno plačilo. Prijave pošljite do 19. 10. na naslov Sončne barve, s. p., Zelena ulica 16, 2000 Maribor ali na  
soncne.barve@gmail.com.

Institut zaposli mladega raziskovalca ali raziskovalko, fizika, za raziskovalno delo v zavodu za načrtovanje 
in izvajanje znanstvenih raziskav, poizkusov in meritev. Od kandidatov pričakujemo končan bolonjski 
študij 2. stopnje na Fakulteti za matematiko in fiziko, smer medicinska fizika, dobro znanje slovenskega, 
angleškega in španskega jezika, odlično poznavanje statistike ter 6 let delovnih izkušenj. Nudimo 
zaposlitev za določen čas, 36 mesecev, z možnostjo podaljšanja, dopoldansko delo in prijetno delovno 
okolje. Prijave pošljite do 1. 6. na naslov Institut, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: 
prijava-delo@ijs.si.

↘ 41

Stran
↓ 

http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2041_Oglas%20za%20delo_odgovorite_1%20(%C5%BEivalski%20vrt).mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2041_Oglas%20za%20delo_odgovorite_2%20(delo%20v%20proizvodnji).mp3
http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E05_str.%2042_Oglas%20za%20delo_odgovorite_3%20(Institut).mp3
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  Dodatek k enoti
Odgovorite na elektronsko pošto.

Že 13 let delate v podjetju, kjer ste zelo zadovoljni. Poleti potrebujete dopust, ker dobite obisk iz tujine. 
Vaš nadrejeni pa vam za prihajajoče poletje ni odobril dopusta, zato napišite e-pošto šefu. 

V pritožbi, ki naj bo dolga od 40 do 50 besed, napišite:
↘ kdo ste, na katerem delovnem mestu delate in koliko časa,
↘ koliko dni dopusta imate, koliko ste ga letos že izkoristili in kdaj,
↘ točen datum in zakaj potrebujete dopust,
↘ razložite, zakaj vam nadrejeni ni odobril dopusta,
↘ kaj pričakujete od šefa.

Besedilo ustrezno začnite in zaključite.

 Od:  

 Za: 

Zadeva:  
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  Pisanje 
Ob vsak varnostni znak napišite ustrezen pomen.
↘ Strupena snov. ↘ Voda ni pitna.
↘ Prepovedano kajenje. ↘ Prepovedano gašenje z vodo.
↘ Gasilnik. ↘ Dostop za industrijska vozila je prepovedan.
↘ Obvezna uporaba zaščitnih rokavic. ↘ Izhod v sili in smer umika ob nevarnosti.
↘ Prva pomoč. ↘ Vnetljivo.
↘ Prepovedano kajenje in kurjenje. ↘ Dotikanje je prepovedano.
↘ Pozor! Elektrika. ↘ Obvezna uporaba varnostne čelade.
↘ Obvezna zaščita oči. ↘ Pozor! Splošna nevarnost.
↘ Dostop pešcem je prepovedan. ↘ Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan.
↘ Obvezna uporaba zaščitnih škornjev. ↘ Eksplozivna snov.

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

↘ ↘

VIR↗  

http://www.osha.mddsz.gov.si/varnostni-znaki/varnostni-znaki
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 Prosti čas
  Rešitve

V turistični agenciji
A: Dober dan. Rad bi rezerviral bivanje med počitnicami v Kopru. A je kaj prosto konec avgusta?
B: Dober dan. V katerem terminu pa?
A: Od 21. do 28. 8.
B: Kakšno namestitev želite – v hotelu ali apartmaju?
A: V hotelu. Želim dvoposteljno sobo z balkonom in pogledom na morje.
B: Ja, imamo na razpolago takšno sobo. Za koliko oseb?
A: Za dve odrasli osebi in enega otroka. Ali obstaja možnost dodatnega ležišča? 
B: Ja, lahko. Dodatno ležišče je treba doplačati 15 evrov na dan.
A: V redu. Ali je hotel v bližini plaže?
B: Ja, plaža je od hotela oddaljena 5 minut hoje.
A: Kako pa je urejeno parkiranje?
B: V bližini je brezplačno parkirišče za goste hotela, lahko pa najamete tudi garažo.
A: Koliko znaša cena bivanja za en teden s polpenzionom?
B: Skupna cena za tri osebe je 490 evrov.
A: Rad bi rezerviral, prosim. Ali lahko plačam tudi na obroke?
B: Seveda, na štiri obroke.

   Poslušanje

Šola smučanja
Za otroke, stare 6 let ali več, januarja organiziramo zimsko šolo smučanja za začetnike. Otroci bodo raz-
deljeni v skupine glede na starost in predznanje. Z enim učiteljem po navadi smuča šest otrok. Z izkušeni-
mi učitelji bodo spoznavali osnove smučanja na varen in zabaven način. Najprej bodo spoznali smučarsko 
opremo in se igrali na snegu, nato pa se postopoma učili osnove smučanja. 

Tečaj se začne 6. 1. in traja 4 zaporedne sobote od 9.00 do 15.00, z vmesnim odmorom za kosilo. Na Roglo 
je organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane ob pol osmih zjutraj (po potrebi ustavi tudi v drugih krajih 
na poti). V Ljubljano se vrnemo ob pol petih popoldne. V primeru slabega vremena tečaj odpade in se 
nadomesti naslednjo soboto.

V ceno, ki znaša 180 evrov, so vključeni 24-urni tečaj, prevoz z avtobusom na smučišče in nazaj ter 4 kosila 
v hotelski restavraciji.

Tečaj plačate po položnici, ki vam jo bomo poslali po pošti. 

Pred tečajem morate nujno poskrbeti za dve stvari.

Otroci potrebujejo ustrezno smučarsko opremo – smuči, palice, smučarske čevlje, čelado, očala in 
smučarske rokavice. Lahko si jo tudi izposodijo pri nas. Cena izposoje je 50 evrov.

Otrok potrebuje tudi svojo smučarsko karto, ki mu jo morate priskrbeti sami. Pri nas lahko dnevno karto, 
ki stane 18 evrov, dobite po akcijski ceni 15 evrov.

Za prijavo in dodatne informacije nam lahko pišete na naš elektronski naslov sola.smucanja@siol.si ali 
nas pokličete vsak delovnik med med 8. in 19. uro na telefonsko številko 031 83 47 59. 

↘ 57

Stran
↓ 

↘ 6

↘ 58

http://gradiva.cene-stupar.si/pub/posnetki_slovenscina_2019/E06_str.%2058_%C5%A0ola%20smu%C4%8Danja.mp3
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 Izobraževanje
   Poslušanje

Slovenski šolski sistem

vrtec   V Sloveniji lahko otroci začnejo hoditi v vrtec, ko so stari 11 mesecev. 
Glede na starost so razdeljeni v dve obdobji:
↘  do 3. leta v prvo, 
↘ od 4. do 6. leta pa v drugo starostno obdobje. 

osnovna šola 
Ko so otroci stari 6 let, začnejo obiskovati osnovno šolo in pridobijo status učenca.  
Osnovna šola v Sloveniji je obvezna in traja 9 let. Razdeljena je na 3 triade ali triletja: 
↘ od 1. do 3. razreda je prva triada, 
↘ od 4. do 6. razreda druga triada in 
↘ od 7. do 9. razreda tretja triada. 
V prvem razredu je poleg učiteljice med poukom prisotna tudi vzgojiteljica. Učenci imajo v prvem in 
drugem razredu pri ocenjevanju opisne ocene. Od 3. do 9. razreda so ocene številčne.

srednja šola 
Ko učenci končajo osnovno šolo, se lahko vpišejo v različne srednje šole. S tem pridobijo status dijaka. 
Srednje šole trajajo različno dolgo. 
↘ Dve leti trajajo nižje poklicne šole. Tu dijaki pridobijo 3. stopnjo izobrazbe. 
↘ Triletne srednje šole se imenujejo srednje poklicne šole. Tu dijaki pridobijo 4. stopnjo izobrazbe. Na 

koncu dveletnih in triletnih srednjih šol dijaki opravljajo zaključni izpit. 
↘ Štiri leta pa trajajo srednje tehniške in strokovne šole ter gimnazije. Dijaki na koncu srednjih tehniških 

in strokovnih šol opravljajo poklicno maturo, na koncu gimnazije pa splošno maturo. Tako pridobijo 
5. stopnjo izobrazbe.

fakulteta 
Po zaključeni srednji šoli se lahko izobraževanje nadaljuje na višjih in visokih šolah. 
Višje šole trajajo 2 leti, visokošolsko izobraževanje pa je razdeljeno na tri stopnje: 
↘ na prvo stopnjo ali dodiplomski študij, 
↘ na drugo stopnjo ali magistrski študij in 
↘ na tretjo stopnjo ali doktorski študij. 
Za študente, ki se na fakulteto redno vpišejo po zaključeni srednji šoli, je študij brezplačen.  
Tisti, ki študirajo ob delu, pa študirajo izredno in morajo plačati šolnino.

↘ 62
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  Rešitve

Vseživljenjsko učenje
Anton, 67 let, upokojenec
Mislim, da je pomembno, da se učimo vse življenje. Nikoli ni prepozno, da se naučimo kaj novega. Ker 
sem v pokoju, imam veliko prostega časa in pogosto hodim na različna predavanja in delavnice, ki jih 
organizira mestna knjižnica v našem kraju. Prejšnji teden sem se na primer udeležil zelo zanimivega 
predavanja z naslovom »Sprehod po vesolju«. Želim se vpisati tudi na tečaj nemščine na ljudski univerzi 
in obiskati še kakšen tečaj računalništva.

Janja, 37 let, samostojna podjetnica
Ker sem polno zaposlena, nimam veliko časa, da bi hodila na razna organizirana izobraževanja, tečaje 
in podobno, pogosto pa berem zgodovinske knjige. Vsaj enkrat na teden si ogledam kakšen zanimiv 
dokumentarni film po televiziji ali na spletu, predvsem o živalih, naravi in znanih osebah. Hodim v muzeje 
in tudi tako spoznavam zgodovino in življenje ljudi v preteklosti. V prihodnosti bi se rada naučila risati, 
zato se bom mogoče kdaj udeležila kakšnega tečaja risanja.

↘ 70

↘ 71
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 Zdravje
  Dodatek k enoti

V učbeniku na strani ↘ 79  preberite opise bolezni oziroma neprijetnosti in označite, za katero od teh 
veljajo izjave.
  

Škrlatinka Norice (vodene koze) Uši Ošpice

Simptomi so neprijetno srbenje lasišča.

Simptomi so izpuščaji, vročina, 
glavobol, utrujenost, slabost in 
bruhanje.

V Sloveniji je cepljenje obvezno.

Lahko se cepimo.

Simptomi so izpuščaji, vročina,  
glavobol, utrujenost, nahod in kašelj. 

↘ 79
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  Rešitve
Križanka

↘ 83

Stran
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Vodoravno:
3. Zdravnik za zobe je ...
5. Zdravilo dobimo na ...
9. Tam kupimo zdravila.
10. Tam čakamo na obisk pri zdravniku.
12. Tam delajo zdravniki.
13. Če me boli zob, imam ...

Navpično:
1. Zdravnik nam predpiše ...
2. Človek, ki je bolan in je v bolnišnici.
4. Tam dela osebni zdravnik.
6. Če nisem zdrav, sem ...
7. Če me nekaj boli, čutim ...
8. Če me boli glava, imam ...
11. Če slabo vidim, nosim ...
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 Javno življenje
   Poslušanje

Poslušajte in dopolnite.

BANKA
ODPIRALNI ČAS
pon.–pet.: 8.30–13.00 in 15.00–17.00
sob. in ned.: zaprto

      

KNJIŽNICA ŠIŠKA
POLETNI DELOVNI ČAS
pon., sre., čet.: 12.30–19.30
tor., pet.: 8.00–15.00
sob.: 8.00–13.00

   Poslušanje

Poslušajte in dopolnite.
↘ Pozdravljeni, gopod Novak. Obveščam vas, da so vaša očala popravljena in vas čakajo v naši optiki. 

Prevzamete jih lahko vsak delovni dan od 9.00 do 17.30.
↘ Pozdravljeni, gospod Zadravec. Sporočam vam, da bomo za popravilo vašega avta potrebovali malo več 

časa, kot smo mislili, ker še vedno čakamo na rezervne dele. Avto bo nared v petek. Odprti smo do 15.00.
↘ Pozdravljeni. Vaš računalnik je popravljen. Lahko ga pridete iskat. Cena popravila je 62 €.
↘ Pozdravljeni, gospa Vesna. Prosim, da nam ime znamke in tip pralnega stroja v okvari pošljete po 

e-pošti na naslov: k-matej@servis.si.
↘ Pozdravljeni. Žal vas moram obvestiti, da bo naš frizerski salon jutri zaprt. V naselju popravljajo vodovod-

no omrežje, zato bo motena oskrba z vodo. Prosim, da me pokličete na mobilno številko 041 34 78 21, da 
določiva nov termin za striženje.

  Dodatek k enoti
Na banki

Povedi z naklonskim glagolom pretvorijo v pogojni naklon.  
Primer: Želim dvigniti 100 €. ↘ Dvignil(a) bi 100 €.

  Dodatek k enoti
Na pošti 

Povedi v pogojnem naklonu pretvorijo v povedi z naklonskim glagolom.  
Primer: Dvignil bi paket. ↘ Želim dvigniti paket.

  Dodatek k enoti
Igre vlog
↘ Prijatelju želite za rojstni dan podariti bon za masažo. Pokličete v masažni salon in se dogovorite za 

vrednost in prevzem bona.
↘ Želite se naročiti pri frizerju. Pokličete v frizerski salon in se dogovorite za termin.
↘ Imate težave z mobilnim telefonom. Ker je še vedno v garanciji, ga nesete na servis in razložite, kaj je 

narobe. Dogovorite se za nadomestnega.
↘ Pokličite taksi službo in naročite taksi. Povejte, kdaj ga potrebujete in kam naj pride.

↘ 87
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 Ekonomika
   Poslušanje

Kaj so naročili?
↘ Otroka nista pila alkohola, ker sta premlada.
↘ Babica med kosilom ni pila, a ob kosu torte se ji je prilegla kava z mlekom.
↘ Oče ima rad pikantno hrano, zato je naročil pikantno glavno jed.  

V restavraciji vedno pije alkoholne pijače, a ne mara vina.
↘ Mama pri kosilu vedno spije kozarec rdečega vina in je vegetarijanka, zato ne je mesa.
↘ Babica si je za glavno jed zaželela nekaj na žlico. 
↘ Otrok, ki je pil limonado, je jedel italijansko hrano.
↘ Hčerka je pila vodo in ima rada morsko hrano.
↘ Po kosilu so vsi jedli sladico.
↘ Mama ima rada sadje, zato je naročila sadni sladoled.
↘ Oče ima rad tradicionalne slovenske sladice.
↘ Sin je vzel sladoled, a ne sadnega. Rad ima mlečne.
↘ Hči pa je jedla palačinke s čokolado in smetano.

  Rešitve
Kaj so naročili?

mama oče sin hčerka babica

Glavna jed

Mesna lazanja
Zrezek v pekoči omaki
Jota
Zelenjavna rižota
Riba na žaru

Sladica

Potica
Čokoladna torta
Sadni sladoled
Vaniljev  sladoled
Palačinke

Pijača

Voda
Kava
Limonada
Pivo
Vino

  Rešitve 
Uganke
↘ krilo ↘ pulover ↘ superge ↘ čevlji
↘ spodnje perilo ↘ hlače ↘ pižama ↘ uhani
↘ trenirka ↘ rokavice ↘ prstan ↘ plašč
↘ nogavice ↘ pas ↘ kavbojke ↘ copati
↘ puli

↘ 103
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↘ 126

 Okolje in prostor
   Poslušanje 

Poslušajte mnenja 6 oseb o živalih v stanovanju. Označite, katera oseba je za in katera je proti. 

1. oseba: Živali imam zelo rada. Sploh mačke so mi zelo blizu. Celo otroštvo smo jih imeli doma, zato mislim, da bi 
vsak moral imeti žival ob sebi, ne glede na to, kje živi.

2. oseba: Hmm, zanimivo vprašanje. Živali so mi sicer zelo pri srcu in je grozno, ko nekateri grdo ravnajo z živalmi. 
Se pa s punco ravno seliva v skupno stanovanje in imava točno ta problem, saj ima ona mačko, jaz pa si 
živali ne želim v stanovanju.

3. oseba: Živali v stanovanju? Tisti, ki imajo živali doma, pravijo, da jih imajo radi, ampak jaz jim ne verjamem. 
Mislim, da se morajo živali ves čas prosto gibati, ne samo takrat, ko ima njihov skrbnik čas.

4. oseba: Ko sem bila otrok, sem si zmeraj želela psa. Tudi sedaj, ko se sprehajam po parku, jih opazujem, kdaj 
katerega pobožam, če mi dovoli. A psa imeti v stanovanju? To je pa druga zgodba.

5. oseba: Odvisno, za katero žival gre in kako velika je ta žival. Tukaj imam v mislih predvsem pse. Veliki psi ne 
sodijo v stanovanje, z manjšimi pa nimam težav. Tudi ostale živali me v stanovanju ne motijo.

6. oseba: Mislim, da je to odvisno od vsakega posameznika posebej. Eni jih ne marajo, drugi pa ne morejo brez njih. 
Vsak ima pravico, da naredi, tako kot njemu ustreza. Raje vidim, da imajo živali dom, kot da so zapuščene 
ali na prostem.

  Rešitve
V besedi SLOVENIJA poiščite vsaj 10 poimenovanj za živali.  
↘ noj     ↘ lev     ↘ slon     ↘ vol     ↘ oven     ↘ osa     ↘ sova     ↘ osel     ↘ los     ↘ svinja     ↘ levinja

Udeleženci lahko iščejo poimenovanja za živali tudi iz imena svoje države  
(npr. Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija …).

  Rešitve 
Naravne znamenitosti
↘ gozd               ↘ hrib               ↘ gora               ↘ vrh               ↘ dolina               ↘ vas               ↘ reka               ↘ jezero               
↘ jama               ↘ slap               ↘ obala               ↘ morje               ↘ narava               ↘ ocean

   Poslušanje

Kaj lahko naredim za boljši svet?
Varčevanje z električno energijo ↘ Doma zmeraj pazim, da vklopim luč, kadar je to res potrebno. Zato 
zmeraj berem ob oknu, da lahko čim dlje časa uporabljam naravno svetlobo. Redno ugašam računalnik 
in televizijski sprejemnik. Pri rabi gospodinjskih aparatov sem premišljena. Perilo perem na nižjih 
temperaturah in ga sušim na zraku. Pozorna sem tudi na temperaturo hladilnika in zamrzovalnika. 
Kadar grem na potovanje, hladilnik nastavim na varčevanje, bojler pa ugasnem.

Uporabi večkrat ↘ V Sloveniji je voda pitna, zato vodo zmeraj pijem kar iz pipe in si jo natočim v 
steklenico. Redko kupim vodo v plastenki. Če jo že, potem je ne zavržem, ampak jo uporabim v druge 
namene, npr. za zalivanje rož. Ko grem v trgovino, vedno nesem s seboj platneno vrečko, tako mi ni treba 
kupovati plastične. Rada kupujem na tržnici, ker dobim papirnato vrečko, in se večkrat z njo vrnem po 
sadje. Na nakupovanje v trgovinah brez embalaže se moram pa še navaditi. 

↘ 118
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Skrb za odpadke ↘ Zelo previdna sem tudi pri ločevanju odpadkov, zato sem skrbno preučila, kako jih 
pravilno ločevati. Ostanke hrane, razen kosti, odlagam v biološke odpadke. V koš za embalažo zmeraj 
odložim očiščene konzerve in jogurtove lončke. Med odpadke za papir nikoli ne odlagam mokrega papirja 
in v odpadke za steklo keramike in porcelana. Temu so namenjeni ostali odpadki. Baterije odnesem v 
najbližjo trgovino in jih tam odvržem v za to namenjen koš. Ko potekajo čistilne akcije, se jih redno udele-
žujem, takrat se še posebej zavedam, kako pomembno je, da zmanjšam količino proizvedenih odpadkov.

  Rešitve
Vreme
↘ pomlad               ↘  junij               ↘ poletje               ↘ oktober               ↘  jesen               ↘ zima

  Dodatek k enoti
Vremenska napoved

Profesor izbere in predvaja avdio- oz. videoposnetek (aktualne) vremenske napovedi.  
Po poslušanju udeleženci napišejo kratek povzetek.

   Poslušanje

Obvestila o stanju na cestah

1. besedilo  Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za izstop iz države do pol ure.

2. besedilo  Na gorenjski avtocesti je pred počivališčem Jesenice v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila zaprt pas za 
počasna vozila.

3. besedilo  Zaradi nujnih vzdrževalnih del je na ljubljanski vzhodni obvoznici predvidena 30-minutna popolna zapora.

  Poslušanje

Kako se pride do Ljubljanskega gradu?

A:  Se opravičujem, ali mi lahko poveste, kako se pride do Ljubljanskega gradu?
B: Ja, seveda. Vidite ta park, kjer je spomenik moškega na konju? 
A: Da, vidim.
B: Greste mimo tega parka naprej po ulici, približno 250 m. Na levi strani boste videli Zgradbo RTV Slovenija, 

ne morete je zgrešiti. Greste mimo nje in boste prišli do križišča. V tem križišču zavijte na levo in pri prvem 
križišču na desno. Nato greste naravnost in boste čez slabih 100 metrov prišli do mostu z zmaji. Prečkate 
ga in nato zavijete na desno na tržnico. Greste čez tržnico v smeri gradu proti gostilni Vodnikov hram. 
Tam mimo vodi pešpot na grad.

A: Hvala. To pa je veliko hoje.
B: Na grad se lahko peljete tudi z vzpenjačo ali taksijem. Če boste imeli srečo, boste videli tudi mestni vlakec. 

Imenuje se Urban. Tudi ta vas lahko pelje na grad. 
A: Ali je vožnja z vzpenjačo plačljiva?
B: Da, gospa, plačljiva je.
A: Koliko pa stane vožnja?

↘ 128
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B: Hmm, nisem prepričana. Mislim, da je 4 €.
A: A za eno smer?
B: Ne, karta je dvosmerna. V eno smer stane 2, 20 €.
A: Ali morda veste, kako dolgo vozi?
B: Ne dolgo. Manj kot minuto. Vam priporočam. Vzpenjača je steklena, tako da boste že med potjo imeli lep 

razgled na Ljubljano. Če imate kartico Urbana, lahko plačate z njo.
A: Ne, nimam je. Kje pa jo lahko dobim?
B: Urbano lahko kupite na pošti, v trafiki ali na urbanomatu. Tam si jo lahko tudi napolnite. Tudi mestno 

kolo si lahko izposodite prek Urbane.
A: Zanimivo. Šele slaba dva tedna živim v Ljubljani in jo šele spoznavam. Mislim, da mi malo več hoje za 

danes ne bo škodilo. Najlepša hvala.
B: Ni za kaj.
A: Nasvidenje.
B: Nasvidenje.

  Znam? 

Vremenska napoved za Slovenijo
Ponoči in zjutraj bo delno jasno, ponekod v notranjosti zmerno oblačno. Jutranje temperature bodo od 14 
do 19, na Primorskem okoli 22 °C.

V soboto bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne in zvečer so možne posamezne plohe in nevihte. Burja na 
Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Goriškem do 33 °C.

V nedeljo bo večinoma sončno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj neviht.

V ponedeljek bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo vse pogostejše plohe in nevihte. Padavine se 
bodo do večera okrepile in zajele vso Slovenijo.

Dež bo v torek dopoldne večinoma ponehal. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem 
šibka do zmerna burja. Občutno hladneje bo.

Poslušajte besedila o stanju na cestah.

1. besedilo Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkom Slovenske Konjice in priključkom 
Dramlje v smeri Maribora. Obvoz je možen po regionalni cesti Vojnik–Celje.

2. besedilo Pnevmatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Šmarje-Sap v smeri Ljubljane. 
Voznike opozarjamo na previdnost pri vožnji.

3. besedilo Na primorski avtocesti je pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti 
Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki je dolg 11 kilometrov.

↘ 133
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 Kultura
  Ideja 

↘ Obisk kulturne ustanove
↘ Branje odlomkov slovenske literature

 Mediji
  Ideja 

Skupina izdela svoj časopis.  

Udeleženci napišejo kratke članke za izbrano rubriko.  
Profesor jih zbere in uredi v obliko časopisa, ki ga nato razdeli udeležencem.

 

 Slovenska tradicija  
in prazniki

  Ideja 
↘ Obisk Slovenskega etnografskega muzeja

↘ 12
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 Ustavna ureditev in 
evropska unija

  Ideja
↘ Obisk parlamenta
↘ Poslušanje slovenske in evropske himne

Slovenska himna

Zdravljica
Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat‘ dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Evropska himna

Oda radosti
Radost, od boga edina
hčerka ti Elizijska!
V tvoje hrame nas stopinja vodi,
o božanstvena!
Tvoji čari časa teku
so pregnali kruto noč.
Človek spet je brat človeku,
kadar veje tvoja moč.
Komur se usoda smeje,
da mu je prijatelj zvest;
če se ob ženici greješ,
rad zavriskal bi do zvezd.
Res je srečen, kdor ob duši
svojo dušo si poji;
če pa sam je, naj ne ruši,
česar vsak deležen ni.

  Ideja 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
https://www.youtube.com/watch?v=vXuhvzbQ5EI
https://edl.ecml.at/Portals/33/sound/hello.mp3
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