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Uvod v 
izobraževanje

Abeceda in številke
Koledar in ura

1 ↙  Uvod v izobraževanje



beceda
  Besede. Zapisovanje in izgovorjava. 

a avto, angleščina, avgust, alergija

b besedilo, Bovec, bolezen     [zob, hrib]

c center, cena, cimet

č čips, čevelj, Češka

d denar, dovoljenje, dokument     [grad, sladkor, sprehod, podpis, odhod, nadstropje]

e evro, ekonomija, energija, ena 

f film, fotografija, fakulteta

g glavobol, gradbišče, govedina

h hiša, hišnik, hrbtenica

i inženir, intervju, izpit, in

j jajce, joga, jagnjetina

k kultura, kilometer, kuhar     [kdo, kdaj]

l ljubezen, list, les     [svetel, sol, misel, jabolko, vesel, je jedel]

m mačka, mesec, moški, majica

n nogomet, natakar, noč

o obisk, organizacija, oktober

p postelja, priimek, profesorica

r restavracija, religija, rezultat

s sosed, svoboda, srce, stanovanje

š športnik, študent, štipendija

t telo, teden, turist

u unija, udeleženec, urnik

v vegetarijanec, vino, vaja     [siv, nov, restavracija, zdravnik, Evropa]

z začimba, zdravje, zelje     [izpit, prevoz, izstop, razstava]

ž žepnina, življenje, ženska     [mož, nož, Andraž]

  Iz zgornjega seznama besed poiščite besede, ki so: hrana, pijača, del telesa, država, mesto, merska enota, 
oseba, poklic, mesec, žival, pohištvo, oblačilo.
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  Katerih črk nima abeceda v vašem jeziku?
Katere črke pa ima in jih slovenska abeceda nima? Kako jih izgovarjate? W, q, x, y, ő, ҙ, ř, ж, ů, æ, ñ

november    
sonce    

življenje    žur       
ljubezen    

reka    sendvič    
zabava   ocena   

besedilo    živila    
zdravje    gužva   

džezva    pica    mleko    
vino       promet    

dež    šraufenciger    
evro   študij   ful   
muzej    helikopter    

nogomet    
profesor      šport    čips    
gorgonzola    
forum    študent    

pošta  slika  kufer    
restavracija      

kul         

biznis    
štekar    
izpit    

taksi    
obleka    

fuzbal   vreme   
športnik    

storitev        
jogurt   energija    
fakulteta    

zemljevid    kolo    
dokument    

bicikel   
lajf    urnik    

slovenščina    
štromar fabrika 
fotografija  

limonada   
čokolada   misel    

cigareta

↘ lepa beseda lepo mesto najde       ↘ imeti zadnjo besedo       ↘ beseda ni konj

  Ali veste, kaj pomeni ...?

  Poiščite pogovorne besede in jih zapišite v knjižnem jeziku.
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1 23

Številke
0 nič 11 enajst 21 enaindvajset 40 štirideset 300 tristo

1 ena 12 dvanajst 22 dvaindvajset 50 petdeset 400 štiristo

2 dve 13 trinajst 23 triindvajset 60 šestdeset 500 petsto

3 tri 14 štirinajst 24 štiriindvajset 70 sedemdeset 600 šeststo

4 štiri 15 petnajst 25 petindvajset 80 osemdeset 700 sedemsto

5 pet 16 šestnajst 26 šestindvajset 90 devetdeset 800 osemsto

6 šest 17 sedemnajst 27 sedemindvajset 100 sto 900 devetsto

7 sedem 18 osemnajst 28 osemindvajset 101 sto ena 1000 tisoč

8 osem 19 devetnajst 29 devetindvajset 102 sto dve 2000 dva tisoč

9 devet 20 dvajset 30 trideset 200 dvesto 1000000 milijon

10 deset

  Preberite številke.
↘    7    8    13    19    22    46    64    71    98    63    24    ↘    104    406    768    281    845    693    934   

↘    1212      1006      2014     1983      2019    ↘    10204      223489      238903      98760

  Napišite črko, ki manjka.

s e d  m   t i r i š e s  d e s e t o s  m d e s e t 
p e t n a  s t d e v e t i n d v a  s e t t i s o  d v  s t o 

  Napišite številke z besedami.

19 

47 

202 

645 

1086 

72111 

2019 

28 

5673 

87 

   Poslušajte in napišite številke.
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Koledar
  Dopolnite.

 Dan  ↘ Kdaj?
 ponedeljek  ↘ v ponedeljek
   ↘ ob ponedeljkih

 torek  ↘ 

  ↘ 

 sreda  ↘ 

  ↘ 

 četrtek  ↘ 

  ↘ 

 petek  ↘ 

  ↘ 

 sobota  ↘ 

  ↘ 

 nedelja  ↘ 

  ↘ 

 Mesec  ↘ Kdaj?
  januar ↘ januarja

 februar ↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

↘ 

predvčerajšnjim ← včeraj ← DANES → jutri → pojutrišnjem
 .... pred tremi leti ← predlani  ←  lani  ← LETOS → naslednje leto → čez dve leti ...

Kdaj?

P T S Č P S N
+3april

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘  dolg kot ponedeljek              ↘ v petek in svetek               ↘ črni petek              ↘ jasno kot beli dan

Datum
Kateri dan je danes? 
Ponedeljek, drugi april.

Katerega smo danes? 
Drugega aprila.

Kdaj imate rojstni dan? 
Drugega aprila.

Danes je 

Komaj čakam 
poletje.

Kdaj bo konec 
zime?

Imamo aprilsko 
vreme.

 Letni čas  ↘ Kdaj?
 zima ↘ pozimi

 pomlad ↘ 

 poletje ↘ 

 jesen ↘ 
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Prepozno je,  
se vidiva jutri.
Sladke sanje.

Se slišiva 
 jutri zjutraj.

  V katerem delu dneva uporabljate pozdrav dobro jutro in nasvidenje?

zjutraj ← dopoldne ← OPOLDNE → popoldne → zvečer → ponočiKdaj?

Koliko stane kava? Koliko je star otrok? Koliko ur traja tečaj slovenščine?
↘ en evro ↘ eno leto ↘ eno uro
↘ dva evra ↘ dve leti ↘ dve uri
↘ tri evre ↘ tri leta ↘ tri ure
↘ štiri evre ↘ štiri leta ↘ štiri ure
↘ pet/šest/sedem ... evrov ↘ pet/šest/sedem ... let ↘ pet/šest/sedem ... ur

Koliko?

  Odgovorite.
Koliko ste stari? 

Koliko časa živite v Sloveniji? 

Koliko stane pametni telefon? 

Koliko ur traja tečaj slovenščine? 

Koliko dni ima februar? 

Koliko kilometrov je od Ljubljane do Kopra? 

Koliko denarja ste porabili danes? 

  Ali veste, kaj pomeni ...?

Ura
  Koliko je ura?  

Koliko je ura? Ura je sedem (7.00). Ura je ena (13.00). Ura je dve (14.00). 
Kdaj? Ob sedmih. Ob enih. Ob dveh. 

  Pozdravljanje. Dodajte pozdrave, ki jih še poznate.
↘ Dobro jutro. ↘ Dober dan. ↘ Dober večer.
↘ Nasvidenje. ↘ Lahko noč. 
↘ Živijo. ↘ Adijo. 

pol

do čez

↘ drag kot žafran              ↘ ne hvali dneva pred nočjo              ↘ rana ura – zlata ura
↘ točen kot švicarska ura              ↘ po jutru se dan pozna              ↘ star kot zemlja

Uvod v izobraževanje  ↘ 6



  Abeceda. Poslušajte in napišite besede.

  Številke. Poslušajte in napišite številke.

  Prostor za popravo.

Znam?
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↘ 1

Osebna 
identiteta

Predstavljanje in spoznavanje
Dokumenti in obrazci
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Predstavljanje  
in spoznavanje

  Odgovorite na vprašanja.

↘ Vikanje 
Kako vam je ime?
Kako se pišete?
Koliko ste stari?
Od kod ste?

↘ vivi
↘ Tikanje 

Kako ti je ime?
Kako se pišeš?
Koliko si star/stara?
Od kod si?

↘ titi
 1 Koliko časa živite tukaj?
↘ Eno leto, dve leti …
↘ En mesec, dva meseca …
↘ Pol leta.
↘ Malo manj kot eno leto  

(slabo leto).
↘ Malo več kot eno leto  

(dobro leto).
↘ Skoraj 2 leti.
↘ Okoli/približno 5 let.

↘ 

2 Zakaj ste prišli v Slovenijo?
↘ Zaradi službe/dela.
↘ Zaradi združitve družine.
↘ Zaradi študija.
↘ Ker študiram tukaj.
↘ Ker imam tukaj službo.
↘ Ker sem dobil tukaj delo.
↘ Ker je moja žena Slovenka.
↘ Ker je moj mož Slovenec.
↘ Ker sem poročen s Slovenko.
↘ Ker sem poročena s Slovencem.

↘ 

3 Katere jezike govorite?
↘ Slovensko.
↘ Angleško.
↘ Nemško.

↘ 

Kje živiš?
Koliko časa živiš tukaj? 
Zakaj si prišel/prišla v Slovenijo? 
Katere jezike govoriš? 

Kje živite?
Koliko časa živite tukaj? 1
Zakaj ste prišli v Slovenijo? 2
Katere jezike govorite? 3

Ime mi je Dunja. Pišem se 
Karić. Stara sem 28 let. Sem iz Bosne, iz 

Sarajeva. Zdaj živim v Sloveniji, v Ljubljani. Tukaj 
živim pol leta. V Slovenijo sem prišla, ker ima moj 

mož tukaj službo. In tudi jaz želim delati tukaj.
Moj materni jezik je bosanščina. Razumem 

slovensko, ampak ne govorim dobro. 
Slovenščino se učim na tečaju.

Jaz sem Darko Miladinov. Star 
sem 34 let. Sem iz Severne Makedonije, 

ampak živim v Ljubljani, na Šmartinski cesti.  
V Sloveniji sem od leta 2018. Tukaj sem zaradi dela 
– sem voznik tovornjaka.
Govorim makedonsko in srbsko ter malo 
slovensko in nemško. Zdaj hodim na tečaj 
slovenščine.
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  Dopolnite vprašanja in glede na podatke v okvirčku napišite odgovore.

Ime:  
Priimek:  
Starost:  
Država: 

Sofia
Ivanova
24 let
Rusija

Kraj bivanja:
Trajanje bivanja v Sloveniji:

Razlog bivanja v Sloveniji:
Znanje jezikov:

Ljubljana, Viška ulica 24
2 leti
študij
rusko, angleško, slovensko

1. »  ti je ime?«

 » .«

2. »  se pišeš?«

 » .«

3. »  si stara?«

 » .«

4. »  si?«

 » .«

5. »  živiš?«

 » .«

6. »  časa živiš v Sloveniji?«

 » .«

7. »  si prišla v Slovenijo?«

 » .«

8. »  jezike govoriš?«

 » .«

  Preberite dialog. Kako bi potekal dialog, če bi se Marko in Katarina vikala?

Marko:  Živjo, jaz sem Marko. Kako je pa tebi ime?  
Katarina:  Jaz sem Katarina.
Marko:  Me veseli.
Katarina:  Mene tudi.
Marko:  Od kod si? 

Katarina:  Iz Slovenije. Pa ti? 
Marko:  Jaz sem iz Srbije, iz Beograda.
Katarina:  Živiš v Sloveniji? 
Marko:  Ja, v Ljubljani.
Katarina:  Že dolgo živiš tukaj? 
Marko:  Malo manj kot tri leta.
Katarina:  Zakaj pa si prišel v Slovenijo? 
Marko:  Zaradi dela.

   Dialog. S sošolcem odigrajte podoben dialog.

  Kako bi odgovorili?

Me veseli. Kako ste? A se lahko tikava?

Osebna identiteta  ↘ 10



Dokumenti 

  Poimenujte dokumente na slikah. Katere dokumente imate danes s sabo? Do kdaj so veljavni?

Obrazci
  Oglejte si obrazec.

  Izpolnite obrazec s svojimi podatki.

IME in PRIIMEK:
SPOL:    M   /  Ž
DATUM ROJSTVA: 
KRAJ in DRŽAVA ROJSTVA: 
DRŽAVLJANSTVO: 
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: 
NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: 
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 
E-NASLOV:  
EMŠO: 
DAVČNA ŠTEVILKA: 

KRAJ in DATUM: 

LASTNOROČNI PODPIS: 

0
Peter Mlinar

4. 5. 1974
Kranj, Slovenija
Slovenije
Vojkova c. 16, 1000 Ljubljana
   /
+386 41 10 77 88
peter.mlinar1974@gmail. com 
0405974500227
34578641
Ljubljana, 27. 11. 2019Peter MlinarPeter Mlinar

  Simboli v e-naslovih:

.       

-    
_    

@ 

IME in PRIIMEK:
SPOL:    M   /  Ž
DATUM ROJSTVA: 

KRAJ in DRŽAVA ROJSTVA: 

DRŽAVLJANSTVO: 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: 

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 

E-NASLOV:  

EMŠO: 

DAVČNA ŠTEVILKA: 

KRAJ in DATUM: 

LASTNOROČNI PODPIS: 

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ močnejši spol     ↘ nežnejši spol 
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Znam?
  Predstavite se.

  Prostor za popravo.

Osebna identiteta  ↘ 12



↘ 2

Stik  
z novo 
deželo 

Slovenija, Slovenci
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Slovenija
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Slovenija
Republika Slovenija je država, ki se nahaja v Srednji Evropi. Slovenska zastava je bela, modra in rdeča 
in ima grb. Površina Slovenije je 20.273 km2. Ima štiri sosednje države. Na severu meji z Avstrijo, na 
severovzhodu z Madžarsko, na jugu in vzhodu s Hrvaško in na zahodu z Italijo.

Samostojna država je postala 25. junija 1991. Od leta 2004 je članica Evropske unije in zveze NATO. 
Denarna enota je evro. Uradni jezik je slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi italijanščina 
in madžarščina.

V Sloveniji živi približno 2.080.000 prebivalcev. Glavno mesto je Ljubljana, ki je gospodarsko, kulturno in 
politično središče države. Slovenija je dežela gozdov, ima tudi gore, hribe, morje, reke, jezera, doline, kraške 
jame in travnike. Najvišja gora je Triglav (2864 m), najdaljša reka je Sava (221 km), obala pa je dolga 46,6 km.

li ste vedeli?

  Komentirajte zgornje trditve.

Slovenija
↘ Več kot 60 % površine Slovenije prekrivajo gozdovi.  

Tam živi več kot 500 rjavih medvedov.
↘ V Sloveniji je več kot 10.000 jam, najdaljša in najbolj 

znana je Postojnska jama. Tam najdemo človeško ribico.
↘ Bled je najpopularnejša turistična točka.
↘ V Sloveniji je več kot 90.000 čebelarjev. Na predlog 

Slovenije je 20. maj svetovni dan čebel.
↘ Slovenščina je eden redkih jezikov, ki ima dvojino.

Življenje v Sloveniji
↘ Z življenjem v Sloveniji so najbolj zadovoljni mladi, stari 

16–25 let, najmanj pa osebe, starejše od 55 let.
↘ V Sloveniji je vsak dan povprečno 60 kulturnih prireditev.
↘ Povprečno gospodinjstvo zapravi približno 17.000 evrov 

na leto za življenjske potrebščine (transport, hrana, 
pijača, stanovanje).

↘ Slovenci radi jemo, zato je po Sloveniji veliko festivalov 
hrane (Odprta kuhna, Festival čokolade, Festival 
praženega krompirja, Festival piva, burgerjev in čilija …).

Prebivalci
↘ Vsak drugi prebivalec ima svoj avtomobil.
↘ Število porok v Sloveniji pada, število ločitev pa narašča.
↘ Gospodinjstva v Sloveniji štejejo povprečno 2,5 člana.
↘ Vsako tretje gospodinjstvo ima psa.
↘ Prebivalec Slovenije v povprečju popije 90 litrov piva, 45 

litrov vina in 2 litra žganih pijač na leto.
↘ Leta 2017 je v Sloveniji nastalo 481 kg odpadkov na 

prebivalca.
↘ S športom se redno ukvarja 52 % ljudi.
↘ Večina Slovencev govori vsaj 1 tuji jezik.

VIR↗ 

Rebus
3 + glava

      

Ljubezen + L + moje ime je  Jana
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Slovenke in Slovenci
  

Sem Franc Novak, star sem 47 let in po poklicu sem ekonomist. Živim v Kranju. Sem Gorenjec, zato sem zelo 
varčen, delaven in včasih malo zadržan. Obožujem kranjsko klobaso in kislo zelje. 

Imam majhno družino – ženo, sina in hčerko. Žena Marija je Primorka, po poklicu je medicinska sestra. 
Je zelo družabna, odprta in veliko govori. Hčerka Eva hodi v srednjo šolo. Ukvarja se s smučanjem, rola 
in plava. Sin Luka pa se je letos vpisal na fakulteto. Tudi njega zanima šport, saj igra košarko, kolesari in 
trenira smučarske skoke.
V prostem času gremo pogosto skupaj na pohod v hribe. Radi obiščemo Triglavski narodni park, Veliko 
planino ali Nanos. Med vikendom pa gremo včasih v Dolenjske ali Čateške toplice. Tam ob kosilu vedno spijem 
kozarec cvička. Poleti se julija za nekaj dni odpeljemo na počitnice na Obalo. Najbolj všeč sta nam Izola in 
Piran. Moj prijatelj ima tam turistično kmetijo in nam vedno postreže okusen kraški pršut in domač teran.
Imam tudi veliko sorodnikov po vsej Sloveniji. Stric Ivan živi na Štajerskem, ima svoj vinograd in pridela 
odlično belo vino. Pije pa tudi pivo. Rad se zabava in je zelo pošten. Teta Irena je iz Prekmurja, je prijazna, 
vedno vesela in peče odlično prekmursko gibanico.
Moji starši živijo na Koroškem. Oče Janez je že upokojenec. Je zelo trmast, a zabaven. Rad pripoveduje šale. 
Mama Ana je gospodinja, pripravlja ajdove štruklje in joto. Tast in tašča zdaj živita na Notranjskem blizu 
Cerkniškega jezera. Tašča Mojca za vsak večji praznik speče orehovo potico za celo družino, tast Anton pa 
ima odlično žganje. Včasih spije kozarček medice za zdravje.

  S pomočjo besedila dopolnite tabelo.

  ime   hrana   pijača   šport

  Na strani ↘ 14  vpišite imena pokrajin.

  Dodajte imena za prebivalce in njihove značaje.

pokrajina prebivalec/prebivalka značaj

Gorenjska ↘ ↘ 

Dolenjska ↘ ↘ 

Štajerska ↘ ↘ 

Koroška ↘ ↘ 

Prekmurje ↘ ↘ 

Notranjska ↘ ↘ 

Primorska ↘ ↘ 

tipično slovensko
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  Kako vi vidite Slovence? Se s trditvami strinjate ali ne?

... so zelo delavni.

... imajo zelo urejene hiše in vrtove.

... so umirjeni vozniki.

... so skopi. V baru vsak plača svojo pijačo.

... ne marajo tujcev.

... veliko hodijo na kavo, kjer so lahko tudi več ur.

... radi hodijo v hribe.

... se ukvarjajo s športom v vsakem vremenu.

  Vpišite. 
Znani Slovenci in Slovenke

1 Luka Dončić    mlada pevka, ki poje pesem To mi je všeč
2 Anže Kopitar    arhitekt, ki je naredil načrte za Tromostovje, tržnico, Žale ...
3 Martin Strel    največji slovenski pisatelj, ki je napisal Skodelico kave
4 Ana Roš     vrhunski hokejist
5 France Prešeren    svetovno znan filozof
6 Ivan Cankar    uspešen poslovnež in konstruktor letal blagovne znamke Pipistrel
7 Primož Trubar    najboljša svetovna kuharica leta 2017
8 Slavoj Žižek    vodja najbolj znane slovenske glasbene skupine 
9 Katarina Čas    izjemno nadarjen košarkar
10 Jan Plestenjak    največji slovenski pesnik, avtor slovenske himne
11 Nina Pušlar    pevec, avtor uspešnice Soba 102
12 Slavko Avsenik    svetovna popotnica in pisateljica (1889–1950)
13 Alma Karlin    ekstremni športnik, ki je preplaval največje svetovne reke
14 Jože Plečnik    igralka, ki nastopa tudi v hollywoodskih filmih
15 Ivo Boscarol    duhovnik in avtor prve slovenske knjige

  Odgovorite.

drži ne 
drži

↘ ljubo doma, kdor ga ima             ↘ dom je tam, kjer je srce             ↘ biti prešerne volje

↘ O čem govori slovenska himna? 

↘ Kdaj jo po navadi poslušamo? 

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!

Slovenci

  Ali veste, kaj pomeni ...?
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Znam?
  Kviz o Sloveniji.

1. Na slovenski zastavi ni ... a   bele barve b   zelene barve c   modre barve.
2. Naslov slovenske himne je ...    a   Napitnica b   Na zdravje c   Zdravljica.
3. Dan državnosti praznujemo ... a   25. 6. b   25. 7. c   8. 2.
4.  V slovenskem obmorskem mestu ...    a   Koper b   Portorož c   Izola       

je pristanišče.
5.  Lipicanec je ...    a   lipov čaj b   pasma konj c   prebivalec Lipice.
6.  Vsako leto je tekmovanje v  

smučarskih skokih in poletih ...   a   v Planici b   v Kranjski Gori c   na Krvavcu. 
7.  Najstarejše slovensko mesto je ...    a   Celje b   Ljubljana c   Ptuj.
8.  Večino Slovenije prekrivajo ...    a   reke b   gozdovi c   gore.
9.  Na slovenskem kovancu za 1 evro je ... a   France Prešeren b   Primož Trubar c   Jože Plečnik.
10.  Slovenski priimek je ...    a   Korošec b   Primorec c   Štajerec.

  Opišite svojo državo. Primerjajte jo s Slovenijo.

  Prostor za popravo.
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↘ 3

Družina

Družinski člani
Status družinskih članov
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  Oglejte si družinsko drevo in dopolnite besedilo s spodnjimi besedami.

Janez je Marijin  . Marija je njegova  že 30 let.

Sta    Barbare, Mateja in Eme. Janez je njihov   , Marija 

pa njihova   .

Barbara, Matej in Ema so    Janeza in Marije. Matej je njun   , 

Barbara in Ema pa   .

Matej je Barbarin in Emin   , onidve pa sta njegovi   .

Peter, Jan in Nina so Janezovi in Marijini . Peter in Jan sta njuna 

  in Nina je . Janez in Marija sta njihova .  

Janez je njihov , Marija pa .

Barbara je Janova  in David je njegov . Jan je njun 

.

Barbara Matej Ema

Marija Janez

Peter JanNina

David na

    stara starša    babica    dedek    mama    starša 
oče    žena    mož    vnukinja  otroci     hčerki    sin     

brat    sestri     edinec      nečak    teta    stric    vnuka    

bratranec   sestrična    svakinja    tašča    tast     
snaha     zet    samska    dvojčka    vnuki   
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  Poslušajte opis družine in narišite družinsko drevo.

  Izberite pravilno rešitev.
a Karmen ima moža, že 5 let je …    samska    ločena    poročena.
b Oskar ima bivšo ženo, on je …    samski    poročen    ločen.
c Maja nima partnerja, je …     ločena    samska    vdova.
č Martinu je lani umrla žena, on je    vdovec    ločenec    partner.
d Moja hčerka ima moža, to je moj    svak    zet    tast.
e Moja teta ima hčerko, to je moja    nečakinja    sestra    sestrična.
f Moj mož ima mamo, to je moja    snaha    tašča    svakinja.
g Moj oče ima brata, to je moj    stric    bratranec    zet.

Peter je Janov , Nina pa je Janova .

Peter in Nina sta se rodila na isti dan in sta si popolnoma podobna, saj sta .

Jan nima bratov in sester, je .

Ema je Davidova in Anina . Je , saj ni poročena in nima 

partnerja.

Janez je Davidov , Marija pa njegova . David je njun

, Ana pa je njuna .
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  Preberite besedilo.
Moje ime je Marko, star sem 38 let. Imam majhno družino in skupaj živimo v Ljubljani. Sem 
poročen, moja žena Maja je stara 37 let. Imava dva otroka, sina in hčerko. Starejši otrok je 
sin David, ki je star 15 let. Hodi v srednjo šolo v prvi letnik in je zelo uporniški najstnik. Zdaj je 
v puberteti, kar pomeni, da je šola njegova zadnja skrb. Je pa uspešen športnik in ima vsak 
dan trening nogometa. Imava še mlajšo hčerko, ki je prejšnji teden dopolnila 10 let in hodi v 
osnovno šolo. Je zelo pridna učenka in jo zelo zanima glasba. Letos se je vpisala v glasbeno 
šolo, tam se uči igrati violino.

Moji starši živijo v Mariboru. Mama Alenka je stara 59 let in še dela. Je tajnica v velikem 
podjetju. Oče Franc je star 67 let in že uživa v pokoju. Oba imata zelo rada svoja vnuka, zato 
ju večkrat vzameta na počitnice, da si lahko z ženo privoščiva kakšen zmenek. Pogosto 
greva na večerjo ali v kino.

Imam tudi 8 let mlajšega brata, ki je ponosen stric in vedno razvaja svoja nečaka. Simon še 
ni poročen, ima pa partnerico, ki je noseča. Kmalu bosta dobila dojenčka. Vidimo se vsako 
nedeljo, ko se vsa družina zbere pri starših na tradicionalnem nedeljskem kosilu.

  Dopolnite besedilo.

Smo 4-članska družina iz Ljubljane. Jaz sem Meta, stara sem 47 let in sem 

kot kuharica v restavraciji Polna žlica. Moj mož Jernej je trenutno , 

že tri mesece išče službo in je   . Imava dva otroka, mlajši sin  

Aleks hodi prvo leto v vrtec in imamo   za plačilo vrtca.  

Starejši sin Marko je   otrok. Hodi v 2. razred   šole.

Moja mama in oče sta  . Imata kar dobro pokojnino in živita v 

 .

  Opišite fotografije.

    zaposlena    brezposeln    osnovne        

šoloobvezni    upokojena    subvencijo 
domu starejših občanov    vzdrževana oseba

1

2

3
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  Dopolnite besedilo s povedmi, označenimi s črkami od a do f. Dve povedi sta odveč.

a Ker je najstarejša žena, mora največ delati.
b Kontrolira celotno družino in zato je tudi pomembnejša kot druge.
c Chana ima največjo družino na svetu, s čimer se je vpisal tudi v knjigo rekordov.
č Razdeli tudi težje naloge, kot je na primer priprava obrokov – kosila in večerje.
d Za hrano zapravijo veliko denarja.
e Družina šteje že več kot 180 članov, a so njihovi dnevi mirnejši, kot si predstavljamo.
f Srečen je tudi zato, ker je glava družine.

Največja družina na svetu
Starejši gospod Chana iz Indije je star 73 let. Ta gospod ne bi bil nič kaj zanimivejši kot drugi Indijci, če ne 
bi imel kar 39 žen, 94 otrok in 33 vnukov. 

1.  . 
Njegov rekord je deset porok na leto. Zase pravi, da je najsrečnejši človek na svetu. Osrečuje ga to, da ima 
veliko ljudi, za katere lahko skrbi. 

2.  .

3.   
Med sabo si pomagajo in so najbolj organizirana skupnost. Starejši člani družine imajo posebno nalogo, 
da vsako jutro najprej poskrbijo za najmlajše člane. Pri ženskah je delitev nalog zapletena, zato vzame 
nekaj več časa. Najstarejša žena, s katero se je Chana poročil pri 17 letih, je najbolj izkušena. 

4.  
A njeno delo je vse prej kot lahko. Ima najtežjo nalogo, saj mora skrbeti, da vse poteka brez težav. Drugim 
ženam razdeli lažja gospodinjska opravila, kot sta pranje in likanje. 

5.    
To je seveda težko, ker po navadi za en obrok pripravijo trideset piščancev in skuhajo približno petdeset 
kilogramov krompirja ali riža. Ena od žen, Rini, je pojasnila, da so vedno blizu glave družine, saj je on 
najpomembnejša oseba v hiši in tudi najlepši moški v vasi. 

VIR↗ 

  Ali veste, kaj pomeni ...?

  Pogovor.

↘ Koliko članov ima vaša družina? Kdo so?
↘ Kako pogosto vidite svoje starše in druge sorodnike?
↘ Imate brate ali sestre? Kje živijo?
↘ Komu v družini ste najbolj podobni?
↘ Kdo pri vas opravlja hišna opravila? 
↘ Ali bi po poroki živeli s svojimi starši oz. taščo in tastom?
↘ Ali imate otroke? Kako preživljate čas z njimi? Kako pa z drugimi sorodniki?
↘ Ali je par brez otrok družina?

↘ nositi hlače ↘ biti mamin sinček ↘ biti copata 
↘ skočiti čez plot ↘ živeti na koruzi ↘ biti glava družine
↘ narediti si gnezdo ↘ stopiti pred oltar ↘ najprej štalica, potem kravica
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Znam?
  Opišite svojo družino.

  Prostor za popravo.
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↘ 4

Stanovanje 
in bivanje

Stanovanje in bivalne razmere  
Najem/oddaja stanovanja
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  Napišite besede pod naslednje kategorije.

Tip bivališča  

Prostori  

Gospodinjski aparati  

Pohištvo in oprema  

Stroški  

  Prečrtajte besedo, ki ne sodi v zapisano skupino besed.

1. ↘ hiša    ↘ stanovanje    ↘ dvigalo    ↘ garsonjera    ↘ blok
2. ↘ obešalnik    ↘ preproga    ↘ svetilka    ↘ dvorišče    ↘ slika    ↘ ogledalo
3. ↘ kavč    ↘ televizija    ↘ fotelj    ↘ polica    ↘ regal    ↘ svetilka    ↘ banja
4. ↘ hladilnik    ↘ miza    ↘ zamrzovalnik    ↘ pečica    ↘ pomivalni stroj
5. ↘ postelja   ↘ omara   ↘ vzglavnik   ↘ slika   ↘ pralni stroj   ↘ nočna omarica
6. ↘ tuš    ↘ stranišče    ↘ banja    ↘ odeja    ↘ milo    ↘ šampon    ↘ umivalnik

  Preberite besedilo.
Naša stavba
Rad živim v mestu. Moje stanovanje je mansarda v bloku blizu centra. Najemnina je visoka, ker 
je stanovanje na odlični lokaciji. Tudi varščina za takšno stanovanje je visoka, kar dve mesečni 
najemnini. Dobra stran je, da ima stanovanje veliko teraso, kjer imamo pogosto piknike.

Blok je star, prenovljen je bil leta 2010. Pri vhodu imamo nabiralnike in zvonce. Blok ima 
osem nadstropij. V bloku je veliko stopnišče, a vedno uporabljam dvigalo. Vsako nadstropje 
ima tri stanovanja različnih velikosti, to so garsonjera, enosobno in dvosobno stanovanje. 
Vsa stanovanja imajo velika okna.

V pritličju bloka imamo kolesarnico in spodaj še veliko klet, kjer lahko shranimo stvari, 
ki jih ne uporabljamo pogosto. Žal nimamo parkirišča. Lahko le najamemo garažo, a je 
najemnina visoka.

  Povežite pojme z razlagami (naloga se navezuje na zgornje besedilo).
1. varščina     pokrit prostor za shranjevanje koles 
2. terasa     podstrešno stanovanje
3. najemnina     avans 
4. mansarda     zaprta omarica ob hiši za pisma
5. nabiralnik     del stavbe od pritličja navzdol 
6. garsonjera     plačilo za najem stanovanja
7. kolesarnica     odprt, zunanji prostor na delu stavbe
8. klet     stanovanje s kuhinjo in spalnico v enem prostoru
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  Preberite besedilo.
Moje stanovanje
Živim v osmem nadstropju v dvosobnem podstrešnem stanovanju, ki je veliko 61 m2. 
Stanovanje je popolnoma prenovljeno in v celoti opremljeno. V stanovanju so dnevna soba, 
kuhinja, spalnica in kopalnica. Najbolj pa mi je všeč terasa, ki meri 8 m2. Dnevna soba je 
majhna, a svetla. V njej imam velik kavč, temno pohištvo in televizijo. Kuhinja je moderna in 
ima vse gospodinjske aparate, kot so hladilnik, štedilnik in pečica. Žal nimam pomivalnega 
stroja in mikrovalovne pečice. V kuhinji so tudi majhna jedilna miza in štirje stoli. V spalnici 
imam zakonsko posteljo, omare, ogledalo in preprogo. Kopalnica je preprosta, v njej 
so modre ploščice in tuš. Stroški so visoki, še posebej pozimi zaradi ogrevanja in poleti 
zaradi klime. Pred blokom ni parkirišča, imamo pa kolesarnico, kjer lahko pustim kolo. V 
stanovanju nimam shrambe, zato stvari, ki jih ne uporabljam pogosto, pustim v kleti.

  Poslušajte besedilo in obkrožite pravilen odgovor.

↘ Hiša je ... ↘  Moški bi rad ... ↘  Naslov hiše je ...

a  v mestu. a  najel hišo. a  Mala pot 29. 
b  na vasi. b  oddal hišo. b  Mala cesta 29. 
c  na obali. c  prodal hišo. c  Mala cesta 92.

↘  Hiša ima ... ↘ V hiši ... ↘ V hiši ...

a  dve nadstropji.  a  je 1 soba.  a  je 1 kopalnica. 
b  le pritličje.  b  sta 2 sobi.  b  sta 2 kopalnici. 
c  pritličje in 1 nadstropje. c  so 3 sobe. c  so 3 kopalnice.

↘ V kuhinji ne deluje ... ↘ Parkirišče ... ↘ Lastnik je dosegljiv 
       na telefonski številki ...
a  napa.  a  je v garaži.  a  040 859 921. 
b  hladilnik.  b  je zagotovljeno.  b  070 859 921. 
c  pomivalni stroj. c  ni zagotovljeno. c  030 895 921.

  Opišite fotografije.

1

2

3
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  Poslušajte opis sobe in izberite pravilen tloris.

1 2
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Znam?
  Opišite svoje stanovanje.

  Prostor za popravo.
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+
-

  Opišite in primerjajte naslednji fotografiji. Napišite pozitivne in negativne lastnosti življenja na 
vasi oziroma v mestu.

+
-

Življenje 
na vasi

Življenje 
v mestu
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Mali oglasi 
               Oglas za oddajo stanovanja 

Oddamo prenovljeno in kompletno 
opremljeno 2-sobno stanovanje (64 m2) v 
drugem nadstropju bloka na območju LJ 
CENTER. V stanovanju so predsoba, dnevna 
soba, kuhinja, spalnica, kopalnica s pralnim 
strojem, ločeno stranišče in majhen balkon. 
Možnost parkiranja na dvorišču, vseljivo 
takoj. Oddaja za eno leto z možnostjo 
podaljšanja. Blizu so avtobusna postaja (2, 
6, 14, 20), trgovine, park, drogerija in lekarna. 
Dovoljeni manjši hišni ljubljenčki. Cena: 
600 €. Stroški po porabi. Ogled možen čez 
vikend. Več info. na 030 579 245.

  Napišite vprašanja.

1. 
 Ja, stanovanje je v celoti opremljeno.

2. 
 Stanovanje meri 64 m2.

3. 
 Stanovanje je v centru Ljubljane.

4. 
 V stanovanju so predsoba, kuhinja, dnevna soba, spalnica, kopalnica, stranišče in balkon.

5. 
 Parkirate lahko na dvorišču.

6. 
 Vselite se lahko takoj.

7. 
 Stanovanje lahko najamete za eno leto ali več.

8. 
 Blizu je vse, kar potrebujete: LPP, trgovine, park ...

9. 
 Najemnina je 600 EUR na mesec.

10. 
 Ja, v stanovanju lahko imate manjšo žival.

11. 
 Stanovanje si lahko ogledate v soboto ali nedeljo.
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  Napišite oglas za oddajo stanovanja na podlagi spodnjih podatkov.

Lokacija: Ljubljana Vič   Velikost: 36 m2 (1,5-sobno)
Cena: 400 €/mesec    Nadstropje: 2/6
V bližini: park, pošta, trgovina, LPP postaja

dvigalo internet klet
kopalnica in wc kuhinja z jedilnico spalnica
dnevna soba pohištvo gospodinjski aparati
parkirišče balkon hišni ljubljenčki
pralni stroj

  Napišite oglas za oddajo svojega stanovanja.
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  Preberite oglase za oddajo in prodajo stanovanj.

Oddam prenovljeno garsonjero v Šiški 
(avtobusi 1, 3, 8) v večstanovanjski hiši.  
1. nadstropje. Primerno za eno osebo. Oddam 
redno zaposleni osebi! Cena 275 € + stroški (do 
100 € na mesec). Parkirno mesto 50 €/mesec. 
Obvezna varščina (ena najemnina).  
Info.: nastja65@gmail.com (Nastja).

2-sobno stanovanje v Novih Jaršah. 
Neopremljeno, svetlo, v novem bloku. 
Prodam po ugodni ceni ali menjam 
za zemljišče enake cene v predmestju 
Ljubljane. Mirna okolica, blizu je vsa 
potrebna infrastruktura. Eno parkirno 
mesto v garaži pod blokom. Ponudbe 
sprejemam na ana.s@email.si (Ana).

Oddam sobo z zasebno kopalnico v 
dvonadstropni hiši na Viču. Skupni vhod, 
stopnišče in kuhinja. V hiši živi mlajša 
družina. Zaželena mlajša zaposlena oseba. 
Blizu je trgovski center Murgle in postajališče 
LPP. Ni parkirišča. Cena s stroški 225 EUR na 
mesec. Info.: 060 549 870 (Marjan).

Ljubljana Center, oddam delno opremljeno 
garsonjero. Primerno za eno osebo ali par. 
Klet in kolesarnica. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni. Najemnina: 450 € + stroški  
(vsak mesec 50 €/osebo). Ogledi možni vsak 
dan po 19. uri. Za ogled pokličite 020 789 631 
(Janez).

3-sobno stanovanje oddajam samo 
študentkam. V stanovanju so 3 dvoposteljne 
sobe, v stanovanju že živijo 3 mirne in 
redoljubne študentke. Souporaba kuhinje in 
2 kopalnic. Lj Bežigrad, bližina fakultet.  
Za ogled pišite ZS (Karin).

Oddaja se 1,5-sobno stanovanje, Lj Center. 
Strogi center mesta, Trubarjeva ulica. 46 m2 
+ balkon. Dovoljeni hišni ljubljenčki. Spalnica, 
kopalnica, dnevna soba in kuhinja. Klet v 
souporabi z drugimi stanovalci stavbe.  
Blizu so trgovine, bari, železniška postaja. 
Cena 550 €. Stroški: 85 €/osebo od pomladi 
do jeseni in 100 €/osebo pozimi.  
Informacije: mojca.12@gmail.si (Mojca).

  Označite, katero osebo lahko pokličejo.

Nastja Janez Ana Karin Marjan Mojca

1. Sem zaposlena in si želim deliti stanovanje.

2. Sem študentka. Želim lastno sobo. 
Souporaba drugih prostorov.  
Plačam največ 250 € s stroški.

3. Želim kupiti stanovanje v Ljubljani.  
Nujno mora imeti parkirišče.

4. S fantom se želiva preseliti v skupno 
stanovanje. Želim lastno klet.

5. S fantom se želiva preseliti v skupno 
stanovanje. Imava majhnega psa.

6. Iščem garsonjero s fiksnimi stroški.

7. Sem študentka na ekonomski fakulteti 
za Bežigradom. Iščem posteljo v bližini 
fakultete.

8. Sem zaposlena in iščem lastno manjše 
stanovanje, cena s stroški največ 400 €.
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  Dopolnite dialog za najem stanovanja z manjkajočimi besedami.

A: Janez pri telefonu, prosim?
B: Dober dan. Kličem vas v zvezi z  za stanovanje, ki je na spletu.  

Je stanovanje še ?
A: Ja, seveda. Lahko vam dam nekaj dodatnih informacij. Stanovanje je veliko in svetlo. Ima dve 

. V obeh sta zakonski postelji in veliki omari. Kuhinja je popolnoma 

, ima hladilnik, štedilnik s pečico in pomivalni stroj. Zraven kuhinje 
je tudi majhna shramba, v kateri sta pralni in sušilni stroj. Kopalnica in dnevna soba sta majhni.  

V  ni televizije.

B: V redu, kaj pa  najema?

A: Najemnina znaša 550 evrov. Zahtevam tudi  v višini ene mesečne 
najemnine, ki vam jo vrnem ob izselitvi.

B: S stroški ali brez?
A: Ne, stroški so posebej, in sicer po navadi 50 evrov na osebo od pomladi do jeseni in okoli 70 evrov 

pozimi zaradi .
B: Ali najemnina vključuje tudi popravila, če se v stanovanju kaj pokvari?
A: Če za napako oziroma okvaro niste krivi vi, potem to krijem jaz.
B: V redu. Prijatelj, s katerim bi živela v stanovanju, občasno kadi. Je to problem?

A: Ne, stanovanje ima majhen , kadite lahko tam.

B: Kaj pa  in ?
A: Pripada vam klet velikosti 5 m2, parkirišče pa je žal le plačljivo na ulici.

B: Kdaj pa se lahko ?
A: Stanovanje je vseljivo takoj.
B: Ali je v stanovanju tudi internet?
A: Interneta trenutno ni, a to lahko uredite sami s ponudnikom.

B: Super. Kdaj lahko prideva s prijateljem na  stanovanja?
A: Lahko kar jutri dopoldne ali pojutrišnjem popoldne.
B: Ja, lahko jutri. Bo ob desetih v redu?

A: Odlično. Se vidimo jutri. Ko pridete,  na priimek Novak, 4. nadstropje.

B: Oh, a ima blok ?
A: Ja, ima.
B: Prav, hvala za vse informacije. Nasvidenje.
A: Nasvidenje.

parkirišče    opremljena    stroški  klet   oglasom ogled    
ogrevanja    spalnici    dnevni sobi    prosto    
pozvonite    dvigalo    balkon    varščino    vseliva    

  Poiščite oglas na spletu in v paru odigrajte dialog za izbrano stanovanje.
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  Dopolnite besedilo.

6 stvari, na katere moramo pomisliti, ko najemamo stanovanje

1.   je ključna, saj pove, koliko moramo plačati na mesec za stanovanje.

2.   je pomembna, ker pove, kje je stanovanje. Na primer, ali je blizu službe, 
šole ali kakšne druge nam pomembne infrastrukture.

3.   je bližina stavbe oz. območje okoli doma. Ali so sosedje prijazni? 
Je okolje čisto? Je okolje hrupno?

4.  so stvari v notranjosti stanovanja. Če vzamemo stanovanje v najem,
 je to pogosto v celoti ali vsaj delno opremljeno.

5.  stanovanja nam pove, koliko m2 meri stanovanje.

6.  so danes velik problem za lastnike, saj
 pogosto ne dovolijo, da imate v stanovanju živali.

  Pogovor.

↘ Boljše je živeti v predmestju kot v centru mesta.

↘ Boljše je živeti v pritličju kot v 10. nadstropju.

↘ Boljše je živeti v hiši kot v bloku.

↘ Boljše je živeti sam, kot si deliti stanovanje.

↘ Podnajemniki ne bi smeli imeti živali v najetih stanovanjih.

↘ Stanovanje najlažje najdemo na spletu.

↘ Selitev je vedno zabavno opravilo.

  Opišite fotografiji.

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ živeti bogu za hrbtom              ↘ biti na cesti

1 2
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Znam?
  Primerjajte zdajšnje bivališče s tistim, ki ste ga imeli v svoji državi. V pomoč so vam lahko spodnje besede.

  Primerjajte bivanjske razmere v Sloveniji in svoji državi. V pomoč so vam lahko spodnje besede.

velikost   stroški    lokacija    prostori  oprema  
parkirišče    najem/lastništvo    okolica    sosedje     

starost stanovanja

cena   ponudba    ločevanje odpadkov    
elektrika  št. članov gospodinjstva  internet    

infrastruktura    varnost
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↘ 5

Delo  
in poklic

Poklici
Iskanje zaposlitve
Na delu
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Delovni 
pogoji

Poklici
↘ policist/ka, novinar/ ka, 

prodajalec/ka
↘ kuhar/ica, učitelj/ica, 

kmet/ica
↘ biolog/inja, vojak/inja, 

psiholog/inja

Kakšno  
je delo?

↘ fizično, umsko
↘ kreativno, zanimivo, 

dolgočasno, nevarno, 
odgovorno, stoječe, 
nočno

Delovni čas
↘ polni, skrajšani, polovični
↘ izmena
↘ enoizmensko delo
↘ večizmensko delo 

(dvoizmensko, troizmensko)
↘ dežurstvo, dežurati
↘ nadure

Plača/ 
osebni dohodek

↘ zaslužiti
↘ bruto/neto plača 
↘ biti plačan na uro
↘ malica
↘ odmor

Dopust
↘ dobiti/vzeti dopust
↘ iti na dopust
↘ letni, kolektivni, 

porodniški dopust
↘ plačan, neplačan 

dopust

 Napre-
dovanje

↘ povišica
↘ biti povišan

Brezposelnost
↘ biti brezposeln/brezposelna
↘ biti nezaposlen/nezaposlena
↘ izgubiti službo
↘ odpustiti delavca/delavko
↘ biti odpuščen/a
↘ dati odpoved
↘ denarno nadomestilo

Delovno 
mesto

Služba
↘ iskati službo
↘ najti službo
↘ dobiti službo
↘ imeti službo
↘ hoditi v službo
↘ izgubiti službo

Zaposlitev
↘ iskati zaposlitev
↘ zaposliti (se)
↘ biti zaposlen/a
↘ imeti zaposlitev
↘ biti zaposlen/a za nedoločen čas
↘ biti zaposlen/a za določen čas  

(z možnostjo podaljšanja)
↘ biti honorarno zaposlen
↘ biti samozaposlen
↘ zaposlitev po avtorski/podjemni 

pogodbi
↘ delo preko agencije
↘ prostovoljno delo

Pogoji  
za zaposlitev

↘ izobrazba
↘ delovne izkušnje
↘ strokovni izpit
↘ poskusno delo
↘ dovoljenje za delo/

delovno dovoljenje
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Poklici
↘ moški/ženska            ↘ kaj dela            ↘ kje dela            ↘ kakšno je delo             

↘ kaj potrebuje pri svojem delu – pripomočki            ↘ prednosti (+) in slabosti (–) poklica            

↘ kakšen mora biti/ ne sme biti človek

  Opišite poklice: 

1 2

3 4 5

  Preberite opis in napišite poklic.

Opis poklica 

Striže, barva, pere in suši lase.

Direktorju pripravi gradivo za sestanek.

Čisti različne objekte.

Vzreja živali in dela na polju.

Meri hitrost našega vozila in nam napiše kazen.

Fizično varuje ljudi in zgradbe.

Rešuje ljudi iz hiše in gasi ogenj.

Kuha juho, peče meso, pripravi solato.

Uči in ocenjuje dijake.

Pregleda bolnika in mu napiše recept.

Dostavi pismo in paket.

Peče in prodaja kruh.

 Moški  Ženska
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  0pisi poklicev. Preberite in poimenujte poklic. 

↘  sodeluje pri rednem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov, 
čisti ceste, odstranjuje smeti in odpadke z ulic ter drugih javnih površin, prazni smetnjake. Pri svojem 
delu uporablja ročna orodja: metle, krtače, grablje, strojne metle in koničasto palico za pobiranje papirja. 
Odpadke odpelje s smetarskim vozilom na odpad. Dela na prostem, v vsakem vremenu, večinoma v paru 
ali v skupini. Običajno opravlja rutinsko delo, pri katerem se lahko precej umaže. Imeti mora osnovno 
tehnično znanje, ki ga uporablja pri upravljanju enostavnih strojev, kot so stiskalnice in stroji za čiščenje 
pločnikov. Ker delo poteka v lokalni skupnosti, mora biti tudi komunikativen. Delo je fizično precej 
zahtevno, saj mora dvigniti tudi težja bremena in se pripogibati. Dela osem ur na dan, običajno se njegov 
delovni dan začne zgodaj zjutraj. Lahko dela v izmenah, ponoči, med prazniki, občasno tudi za konec 
tedna. Nadure in delo ob koncu tedna so običajno dodatno plačani. 

↘  najprej pripravi mize in stole, namizno dekoracijo in jedilne liste. 
Sprejme gosta, ga pozdravi in poišče primerno mizo. Nato mu ponudi jedilni list ali predstavi dnevno 
ponudbo. Sprejme naročilo, postreže pijačo in hrano, pospravi mizo, pripravi račun in se zahvali za obisk. 
Dela v restavracijah, gostilnah, picerijah, kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, bifejih, barih ... Pri 
delu uporablja grelne in hladilne naprave, naprave za točenje pijač, aparate za sladoled in smetano, 
servirne vozičke. Potrebuje tudi krpe, metle in omela, vodo, čistilna sredstva. Oblečen je v delovno obleko 
in ustrezno obut. Biti mora odgovoren, spreten, natančen, iznajdljiv, ustvarjalen, hiter in močen. Njegovo 
delo je stoječe in včasih zahtevno zaradi vinjenih in neprijaznih gostov ter gneče. Delo je lahko nevarno 
zaradi ostrih ali vročih predmetov in spolzkih tal. Dela v zaprtih prostorih in na prostem, sam ali v skupini. 
Pogosto dela v izmenah, ob vikendih, med prazniki in tudi ponoči.

↘  dela v veterinarski ustanovi – ambulanti ali kliniki. Zdravi in 
operira bolne živali, jih zaščiti pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, deluje preventivno, skrbi za dobro 
počutje in razmnoževanje živali. Njegovo delo je terensko, z malimi živalmi dela tudi v ambulanti ali v 
laboratoriju. Na terenu izvaja nujno veterinarsko pomoč in izdaja zdravila, v ambulantah pa spremlja 
zdravstveno stanje živali, jih zdravi in operira. Pri delu uporablja zaščitna sredstva, zdravila, cepiva, 
kirurški pribor in druge pripomočke. Biti mora fizično močen, psihično stabilen in komunikativen. Nositi 
mora zaščitno obleko in obutev in razložiti lastnikom, kakšne težave imajo živali.

↘  uredi električno napeljavo v notranjih prostorih za razsvetljavo, 
računalnike, internet, telefone, klimatske naprave ali alarmni sistem. Svetuje lastnikom, upošteva 
njihove želje in načrte. Ko se pojavijo napake, jih odpravi. Dela na terenu in v različnih zgradbah, zato 
potrebuje vozniški izpit B-kategorije. Pogosto dela tudi na mrazu in prepihu. Pri svojem delu uporablja 
veliko pripomočkov, kable, aparate za vrtanje, klešče, lestev za delo na višini, izvijače, vtičnice, stikala, 
in žarnice, zato pogosto uporablja kombi. Biti mora psihično in fizično zdrav, dobro mora videti in slišati. 
Biti mora zanesljiv, natančen in imeti dobre ročne spretnosti. Njegovo delo je zelo nevarno: delo na višini 
in neposreden stik z električnim tokom sta lahko smrtno nevarna. Pri delu mora uporabljati zaščitno 
delovno obleko in rokavice, včasih tudi čelado.

VIR↗ 
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2
1

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

1. Poštar bo delal tudi z denarjem.  DA NE
2. Kandidat mora imeti računalniško znanje.  DA NE
3. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas.  DA NE
4. Prijaviti se je treba do 29. 10.  DA NE

1. Delavec bo tudi telefoniral in pošiljal pošto.  DA NE
2. Kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo. DA NE
3. Kandidat mora biti prijazen in komunikativen.  DA NE
4. Ponujajo delo za določen čas, 2 meseca.  DA NE

1. Iščejo pomočnika peka.  DA NE
2. Kandidat je lahko po izobrazbi tudi slaščičar.  DA NE
3. Ponujajo delo za 40 ur na teden.  DA NE
4. Prijaviti se je treba po telefonu na številko 04 542 63 98.  DA NE

1. Kandidat mora govoriti nemško.  DA NE
2. Delovne izkušnje so pogoj za delo.  DA NE
3. Prodajalec/prodajalka bo delal/a 42 ur na teden.  DA NE
4. Kandidati se lahko prijavijo preko spletne strani in po e-pošti.  DA NE

   Poslušajte oglase za delo in odgovorite na vprašanja. 

1. Koliko delavcev zaposli živalski vrt?  

2. Katero stopnjo izobrazbe mora imeti kandidat?  

3. Kaj pričakujejo od kandidatov?

4. Za koliko časa bo kandidat dobil delo?

1. Kaj bo delal delavec v podjetju Sončne barve?

2. Katere jezike mora govoriti kandidat?

3. Kakšno plačilo obljubljajo?

4. Na kateri elektronski naslov pošljejo kandidati prijave, če jih ne želijo poslati po navadni pošti?
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Razgovor za delo
   Zaposlitveni razgovor ali intervju je pogovor, v katerem delodajalec zbira podatke o po-

tencialnih kandidatih za razpisano delovno mesto. Kadar pridemo na razgovor za delo, se 
moramo primerno vesti.

  Preberite naslednje trditve in označite, ali je navedeno vedenje primerno (+ ) ali neprimerno (–).

   Na razgovor lahko zamudim do 15 minut.
   Govorim razločno.
   Odgovarjam samo na vprašanja o delu.
   Govorim o svojih zasebnih težavah.
   Delodajalca vikam.
   Žvečilni gumi lahko žvečim skrivaj.
   Sem samozavesten.

   Kritiziram konkurenčno podjetje.
   Mobilni telefon izklopim ali dam na tiho.
   Tudi jaz kaj vprašam.
   Govorim tiho, da me komaj slišijo.
   Zahvalim se za čas.
   Odgovarjam samo z da in ne.
   Odidem brez pozdrava.

  Zgornje trditve preoblikujte tako, da poveste, kaj moramo in česa ne smemo delati na razgovoru za delo.

Moram ... 

 

 

 

 

 

Ne smem ... 

 

 

 

 

 

31. Koga zaposli Institut Jožef Stefan?

2. Kakšno izobrazbo mora imeti kandidat (smer)?

3. Kaj poleg jezikov mora kandidat še dobro poznati?

4. Koliko izmensko delo ponujajo in za koliko časa?
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  Preberite besedilo.
Kandidat: Dober dan.
Delodajalec: Dober dan in lepo pozdravljeni v našem podjetju. Izvolite, kar usedite se.
Kandidat: Najlepša hvala.
Delodajalec: Jaz sem Matej Mulec, vodja kadrovske službe, in vas prosim, da se na kratko predstavite.
Kandidat: Sem Dušan Kozar, rojen sem bil 24. 6. 1987 v Postojni, zdaj pa stanujem v Ljubljani na Starem 

trgu 5. Sem komunikativen, vesel, prijazen, natančen, zanesljiv in pošten električar. Leta 
2002 sem končal osnovno šolo v Postojni, nato sem štiri leta obiskoval Srednjo elektro-
računalniško šolo v Mariboru, smer elektrotehnik, in jo uspešno zaključil s poklicno maturo 
leta 2006. Potem sem se vpisal na Višjo strokovno šolo, smer strojništvo, ampak sem študij 
po končanem prvem semestru prekinil zaradi dela.

Delodajalec: Kdaj ste začeli delati in kaj je obsegalo vaše delo?
Kandidat: Kot dijak sem delal preko študentskega servisa pri stricu električarju, ki je imel svoje podjetje. 

In ker nisem imel štipendije, sem takoj po končani srednji šoli začel delati v podjetju Elektro 
strela, kjer sem na začetku pomagal izdelovati različne električne inštalacije v hišah, po 
dveh letih pa sem začel tudi sam načrtovati in priklapljati električne naprave. Po sedmih 
letih dela sem zamenjal službo.

Delodajalec: Zakaj ste zamenjali službo?
Kandidat: Ker je šel moj delodajalec v pokoj in je zaprl svoje podjetje.
Delodajalec: In kaj ste delali potem?
Kandidat: Ker sem nujno potreboval delo, sem začel voziti tovornjak.
Delodajalec: Koliko časa že vozite? In kje?
Kandidat: Zelenjavo dostavljam v trgovine po celi Sloveniji že dve leti, ampak mi to delo ni všeč.
Delodajalec: Kaj vam ni všeč?
Kandidat: Delovni čas. Vsak dan začnem delati ob dveh ponoči in težko vstajam. Zdaj, ko imam 

majhnega otroka, težko spim podnevi.
Delodajalec: In zakaj bi želeli delati kot serviser?
Kandidat: V prostem času širši družini in prijateljem pogosto popravljam gospodinjske aparate in v 

tem delu zelo uživam. Vse, kar popravim, dela, zato si želim to delati tudi v službi.
Delodajalec: Kdaj bi lahko začeli delati pri nas?
Kandidat: V sedanji službi imam en mesec odpovednega roka.
Delodajalec: Hm, mi potrebujemo delavca že čez dva tedna. Se lahko dogovorite za krajši odpovedni rok?
Kandidat: Imam še veliko dopusta, zato mislim, da ne bo težav. In trenutni delodajalec ve, da iščem 

drugo delo.
Delodajalec: Mi pogosto sodelujemo s partnerji v tujini, zato me zanima, katere tuje jezike govorite?
Kandidat: Angleško, nemško in italijansko govorim zelo dobro, francosko veliko razumem, govorim pa 

zelo malo.
Delodajalec: Kje ste se učili vse te jezike?
Kandidat: Angleščino in nemščino v šoli, tečaj italijanščine sem obiskoval 5 let, francoščino pa samo 

eno leto.
Delodajalec: Ste hodili še na kakšna izobraževanja?
Kandidat: Samo na tečaja prve pomoči in CPP, zato imam sedaj izpit za avto in tovornjak.
Delodajalec: V redu. In kaj delate v prostem času?
Kandidat: Prostega časa imam zelo malo, ampak se rad ukvarjam s športom – igram tenis, košarko 

in nogomet. Z ženo dvakrat na teden skupaj tečeva, ob vikendih pa skupaj kuhava kosilo.
Delodajalec: V našem podjetju se zaposleni ob torkih zvečer srečujemo v telovadnici in eno uro igramo 

odbojko. Vas to zanima?
Kandidat: To je super. Seveda me zelo zanima.
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Delodajalec: Hvala za odgovore. Imate še vi kakšno vprašanje?
Kandidat: Ja, zanima me, kakšen je delovni čas v vašem podjetju?
Delodajalec: Vsi naši serviserji začnejo delati med 7.00 in 8.00 in delajo do 15.00 oziroma 16.00.
Kandidat: O, super. To mi je zelo všeč.
Delodajalec: Ste pripravljeni delati več, kot je običajni delovni čas?
Kandidat: Seveda. A so nadure plačane?
Delodajalec: Nadure vam lahko plačamo ali jih koristite. O tem se z delavci dogovarjamo sproti.
Kandidat: In kako je z dopustom?
Delodajalec: Imate 26 dni dopusta. Poleti imamo 14 dni kolektivnega dopusta, ostale dni koristite po želji.
Kandidat: Ali sta malica in prevoz na delo plačana?
Delodajalec: Ja, malica je plačana in prevoz je plačan po kilometrih.
Kandidat: In kakšno plačo ponujate za to delovno mesto?
Delodajalec: 1500 € bruto plus stimulacija.
Kandidat: Tudi to mi je všeč.
Delodajalec: Vas zanima še kaj?
Kandidat: Ja, ali je to delo za določen ali nedoločen čas?
Delodajalec: Delavca potrebujemo za daljše obdobje, zato iščemo zanesljivo in natančno osebo.
Kandidat: Mislim, da sem primeren za vaše delo. Kdaj in kako me boste obvestili, ali sem dobil delo v 

vašem podjetju?
Delodajalec: Jutri ali pojutrišnjem vas bomo poklicali po telefonu in vam sporočili svojo odločitev. 

Prosim samo, če mi lahko še enkrat poveste svojo telefonsko številko, da preverim, ali 
imam zapisano pravilno.

Kandidat: Seveda. 031 457 986.
Delodajalec: Najlepša hvala za vaš čas.
Kandidat: Tudi vam najlepša hvala in upam, da mi boste jutri sporočili dobro novico.  

Nasvidenje in lep dan.
Delodajalec: Nasvidenje.

  Označite, ali so trditve pravilne (res je) ali napačne (ni res).

1. Kandidat za delo se je rodil v Ljubljani. 

2. Srednjo šolo je končal s splošno maturo. 

3. Študija ni končal, ker se je zaposlil. 

4. Ko je začel delati v podjetju, je pomagal 
priklapljati električne naprave. 

5. Kandidat vozi tovornjak po Sloveniji in v 
sosednje države in v tem uživa. 

6. Kandidat obvlada tri tuje jezike. 

7. Zaradi otroka težko dela podnevi. 

8. Serviserji v podjetju imajo gibljiv delovni čas. 

9. Delavci morajo nadure izkoristiti kot dopust. 

10. Dva tedna dopusta določi delodajalec. 

res je ni res
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Življenjepis
Obstaja več oblik življenjepisa, in ko ga pišemo, se sami odločimo, katere podatke napišemo 
in v kakšnem vrstnem redu jih navajamo. Življenjepis običajno vsebuje naslednje informacije:

Osebni podatki. Navedite ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov. Nekateri nave-
dejo tudi rojstne podatke, zakonski stan in dodajo svojo fotografijo.

Zaposlitveni cilj. Lahko ga navedete, ni pa nujno.

Izobraževanje. Opišite potek svojega šolanja. Navedite izobraževalne institucije, datum 
(od–do), naziv dosežene izobrazbe, lahko tudi naslov diplomske naloge.

Delovne izkušnje. Opišite poklicno pot. Navedite obdobje, organizacijo, delovno mesto, 
delovne naloge in odgovornosti, dosežke. Običajno se najprej navajajo 
podatki zadnje oziroma trenutne zaposlitve, sledijo prejšnje.

Druge izkušnje. V življenjepis vključite tudi druge izkušnje, ki so pomembne za konkretno 
delovno mesto, npr. študentsko delo in druge neplačane izkušnje.

Dodatna usposabljanja in znanja. Seminarji, tečaji, tuji jeziki, računalniška znanja, vozniški 
izpit … Če jih je veliko, jih lahko združimo v določene skupine ali tiste, ki niso 
pomembne za konkretno delovno mesto, izpustimo.

Aktivnosti, interesi, hobiji. S temi podatki dobi delodajalec več informacij o vas. Delodajalci 
si želijo kandidata, ki skrbi tudi za svoje zdravje in dobro počutje ter ima 
uravnotežen življenjski stil.

Priloge.
VIR↗ 

45 ↙  Delo in poklic



  Napišite življenjepis kandidata za novo službo tako, da izpišete podatke iz »razgovora za delo«.

 

 

ŽIVLJENJEPIS
Sem , po poklicu .  

Sem (lastnosti) 

.

Želim  .

Izobrazba:
(obdobje) (ime šole, smer, poklic, stopnja izobrazbe)

      

      

      

Delovne izkušnje:
(obdobje) (podjetje, delovno mesto, delovne naloge, uspehi)

      

      

      

Dodatna znanja in izobraževanja:
(obdobje)	 (vrsta	izobraževanja)

      

      

      

      

Priloge:

1.

2.

3.  (podpis)    

dusan_kozar@gmail.com 
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  Moj življenjepis.

ŽIVLJENJEPIS
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Boris Kovačič
Nadižarjeva ulica 27 
4000 Kranj 
031/496-752 
boris.kovacic@yahoo.com 
 Kranj, 15. 11. 2019
Avtohiša Škorjanec, d. o. o. 
Mariborska cesta 155  
3000 Celje

Prijava na prosto delovno mesto avtomehanika

Spoštovani! 

Na spletni strani ZRSZ sem 14. novembra videl oglas, da iščete avtomehanika. Po 
poklicu sem avtomehanik in to delo opravljam že 12 let. Prijavljam se na prosto 
delovno mesto, ker verjamem, da ustrezam vašim zahtevam, in mislim, da lahko pri 
vas pridobim še veliko novih delovnih izkušenj. 

Po osnovni šoli sem se vpisal na srednjo šolo za strojništvo v Škofji Loki, v program 
avtoserviser, nato sem nadaljeval šolanje v programu avtoservisni tehnik in ga leta 
2007 uspešno zaključil s poklicno maturo. 

Že kot dijak sem med počitnicami in vikendi opravljal počitniška dela v različnih 
avtoservisnih delavnicah. Po končani šoli sem dobil delo na AMZS, kjer še danes 
opravljam servise in popravljam avtomobile. Imam tudi vozniški izpit B-kategorije. 

Ves čas se izobražujem na seminarjih doma in v tujini ter berem strokovno literaturo. 
Sem natančen, vztrajen, samostojen in odgovoren pri svojem delu, znam tudi 
komunicirati s sodelavci in strankami. 

Upam, da me boste povabili na zaposlitveni razgovor in me spoznali tudi osebno.

Lepo vas pozdravljam. 

 Boris Kovačič
Priloge: 
1. fotokopija o opravljeni poklicni maturi 
2. fotokopija potrdila o opravljenem vozniškem izpitu 
3. življenjepis
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Moji osebni podatki

Naziv 
in naslov podjetja

Prijava na prosto 
delovno mesto

Uvod*

Jedro**

 * Uvod. Na kratko se predstavimo, napišemo, kje smo videli zaposlitveni oglas oziroma 
dobili informacijo, da iščejo delavca, in zakaj se prijavljamo na to delovno mesto.

 ** Jedro. Navedemo svojo izobrazbo, delovne izkušnje, znanja, usposobljenosti …

 *** Zaključek. Na koncu izrazimo željo po zaposlitvenem razgovoru.

Zaključek***

Pozdrav

Priloge

Kraj, datum

Podpis

  

Prijava na delovno mesto
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Znam?
  Napišite. Na internetu ste zasledili naslednja oglasa za delo. Preberite ju, enega izberite in napišite prijavo na 

prosto delovno mesto (približno 50 besed).

VOZNIK m/ž prevoz mesa in mesnih izdelkov do kupcev po Sloveniji in v sosednjih državah; vsaj 4 
leta delovnih izkušenj; slovenščina, angleščina; prijava do 13. 5., Prevozi Kamionček, Delavska pot 
4, 1385 Nova vas

TURISTIČNI ANIMATOR m/ž animacija gostov (otroci, mladostniki, odrasli) v zdravilišču, pomoč 
pri izvedbi ustvarjalnih delavnic, vodenje športnih iger ...; slovenščina, nemščina, ruščina; 
vozniški izpit B-kategorije; prijava do 29. 3., Hotel Izvir, Zdraviliško naselje 112, 9252 Radenci ali 
recepcijaizvir@zdravilisce.si
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Delovni dan
   Opišite, kako poteka delovni dan naslednjih oseb. 

 5.50: prihod v službo, kava
 6.00–7.00: bujenje dijakov
 7.00–7.30: zajtrk
 7.40–7.55: kontrola sob
 7.55–10.00: komunikacija s starši, učitelji, priprava nalog, vaj, iger
 10.00–12.00: prosto, čas za kosilo

 12.00–16.00: pomoč dijakom (domače naloge, plakati, seminarske naloge, skupno učenje, 
dodatna razlaga ...) in pogovori z njimi

 7.15: prihod v službo, uniforma, zeliščni čaj
 7.30–10.00: delo s pacienti na oddelku
 10.00–10.30: malica
 10.30–13.00: delo s pacienti v ambulanti
 13.00–13.15: odmor
 13.15–15.30: delo s pacienti v ambulanti
 15.30–15.45: zaključek dela, kava, odhod domov

   Opišite, kako poteka (je potekal) vaš delovni dan.

   Preberite besedilo.
Na delovnem mestu
Kuhar: Maja, jutri pride na kosilo večja skupina ljudi.
Pomočnica kuharja: Prav. Kaj jim bomo pripravili za kosilo?
Kuhar: Počakaj s hrano. Tvoja prva naloga je, da pripraviš mize v dvorani – postavila jih boš 

v obliko črke U. Na mizo boš dala bele prte in pripravila pogrinjke v vijoličasti in beli 
barvi. Vse, kar potrebuješ, je že v shrambi.

Pomočnica kuharja: Lahko mize uredim po svoji želji ali je določeno, kakšne morajo biti?
Kuhar: Lahko narediš po svoji volji. Zaupamo ti, ker si zelo ustvarjalna in vedno vse narediš 

odlično.
Pomočnica kuharja: Hvala. Z veseljem bom začela že danes zvečer. Kaj praznujejo?
Kuhar: Ena prijazna gospa praznuje abrahama; poznam jo, je naša stalna stranka.
Pomočnica kuharja: Kakšen je pa njihov meni? Kaj dobrega bomo kuhali?
Kuhar: Ob prihodu jim bomo postregli aperitiv – šampanjec z jagodami za odrasle in jagodni 

sok za otroke.
Pomočnica kuharja: To bo lepo … Kaj pa hrana?
Kuhar: Za hladno predjed so naročili hobotnico v solati. Nato govejo, zelenjavno in čebulno 

juho.
Pomočnica kuharja: To je zelo dobra izbira. In kaj bodo jedli za glavno jed?
Kuhar: Mešano meso na žaru, za prilogo pečen krompir, riž, zelenjavo na žaru in ajdove 

štruklje. To jim bomo postregli, solato si bodo vzeli sami v solatnem baru.
Pomočnica kuharja: Kakšno sladico so naročili?
Kuhar: Ker praznujejo okroglo obletnico, bodo s seboj prinesli presno čokoladno torto, ki jo 

bomo mi samo postregli.
Pomočnica kuharja: V redu. Če prav razumem, je moje delo priprava miz in pomoč pri pripravi hrane v 

kuhinji. Drži?

Vzgojiteljica v dijaškem domu

Zdravnik
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Kuhar: Res je. Pomembno je, da upoštevaš navodila. V kuhinji boš narezala zelenjavo, olu-
pila krompir in skuhala riž.

Pomočnica kuharja: Prav. Kdaj moram priti, da bomo vse pravočasno pripravili?
Kuhar: Jutri, izjemoma, prosim, če lahko prideš malo prej. Ob 5.30 morava začeti, če želiva 

biti točna.
Pomočnica kuharja: Ampak to pomeni dve uri in pol prej. A bova zato tudi prej končala?
Kuhar: Šef mi je povedal, da nama bodo nadure dobro plačali.
Pomočnica kuharja: A misliš, da bova delala dalj časa kot običajno?
Kuhar: Ker restavracijo zapremo ob 16. uri, bova delala kot vsak dan.
Pomočnica kuharja: Super, to mi je všeč, ker grem ob 18. uri s hčerko k zobozdravniku, ob 19. uri pa imam 

še sestanek v bloku, ki ga ne smem zamuditi.
Kuhar: Seveda. Takrat bova že oba doma.

   Preberite trditve in jih popravite.
1. Pomočnica kuharja bo mize uredila v krog.

2. Maja nima dobrih idej, kako urediti mize.

3. Slavljenec praznuje 50. rojstni dan.

4. Najprej bodo odraslim osebam postregli šampanjec, otrokom pa jagode.

5. Naročili so govejo in gobovo juho.

6. Za glavno jed niso naročili nobene tradicionalne slovenske jedi.

7. Torto si bodo gostje postregli sami.

8. Maja bo začela delati že ob pol petih.

9. Maja mora ob devetih obvezno iti na sestanek stanovalcev bloka.

  Pogovor.

↘ Delo na črno
↘ Otroci in delo
↘ Izkoriščanje delavcev
↘ Praznik dela
↘ Sezonsko delo 
↘ Dovoljenje za delo

↘ Neprimerno vedenje v službi je redko.
↘ Ni pošteno, da so nekatera delovna mesta  

tako dobro plačana.
↘ Študentski servisi – da ali ne?
↘ Delati ali ne delati?
↘ Zakaj je za isto delo moški bolje plačan kot ženska?

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ imeti polne roke dela    ↘ sizifovo delo 
↘ žeti sadove svojega dela   ↘ garati kot živina
↘ delati kot navit    ↘ ne pretegniti se (pri delu)
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↘ 6

Prosti 
čas

Preživljanje prostega časa  
Razglednica
Vabilo
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  Napišite. Kaj lahko počnemo v prostem času?

Veliko prostega časa preživim za računalnikom, 
igram računalniške igrice, brskam po internetu, 
uporabljam tudi družbena omrežja. Tako 
ohranjam stik s prijatelji. Zanima me tudi 
glasba, zato grem pogosto na kakšen koncert, 
tudi v tujino. Gledam glasbene posnetke na 
YouTubu in spremljam, kaj je novega na tem 
področju. Včasih grem s prijatelji na pijačo, po 
navadi ob petkih in sobotah, ker še hodim v šolo 
in med tednom nimam časa.

Marko, 18 let

Ker veliko časa preživim v službi, nimam veliko 
prostega časa. Ko ga imam, predvsem ob 
sobotah in nedeljah, se rada z družino udeležim 
kakšnega kulturnega dogodka. Gremo v 
gledališče, kino ali muzej. Rada obiščem tudi 
razstave, predvsem fotografske so mi zelo všeč. 
S hčerko si včasih ogledava tudi kakšno lutkovno 
predstavo, ki jih obožuje. 

Katja, 42 let

Jaz zelo rada potujem. Vsako leto grem nekam 
s turistično agencijo ali si potovanje 
organiziram sama. Ogledujem si kulturne 
znamenitosti in spoznavam običaje drugih 
narodov. Obiskala sem že veliko držav v Evropi, 
sedaj pa varčujem, ker želim iti naslednje leto 
v Južno Ameriko. Občasno grem tudi na krajše 
izlete po Sloveniji ali s prijatelji kampiramo ob 
kakšni reki. 

Maja, 28 let

V svojem prostem času se ukvarjam predvsem  
s športom. Rad imam skupinske športe in športe 
v naravi. Igram košarko s prijatelji, ko je lepo 
vreme, tečem. Dvakrat na teden grem na fitnes, 
med vikendi pa pogosto na pohod v hribe.  
Pozimi smučam in deskam na snegu, poleti 
pa grem seveda na morje. Tam plavam in se 
potapljam. 

Simon, 32 let

Šport, telesne aktivnosti 

Kultura, umetnost 

Sprostitev 

Ročne spretnosti 

Družabne igre 

    Preberite, kako osebe preživljajo prosti čas.
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  Odgovorite na vprašanja.

Za kaj Marko uporablja računalnik?

Kdaj gre na pijačo s prijatelji?

Kaj dela Maja v prostem času?

Zakaj varčuje?

Kdaj ima Katja prosti čas?

Kam gresta včasih s hčerko?

Kako pogosto gre Simon na fitnes?

Kaj počne na morju?

    Oglejte si program izleta. 
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  Napišite, kako bo potekal izlet.

Razglednica
  Preberite razglednico in odgovorite na vprašanja.

Kdo je naslovnik? 

Kdo je napisal razglednico? 

Kje so osebe?  

Kaj delajo?  

Jure
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  Napišite razglednico z izleta po Gorenjski. Sporočite, kje in s kom ste, kaj delate, kaj ste videli.

Vabilo
  Preberite vabilo.        Napišite odgovor.

Živijo!
Vabim te na piknik 
v soboto, 23. 8. 
Dobimo se na 
mestni plaži Laguna 
ob 15. uri. Lahko se 
bomo kopali in igrali 
košarko ali odbojko. 
Za hrano in pijačo 
bo poskrbljeno, 
zato s seboj prinesi 
le dobro voljo.  
Upam, da prideš!

LP, Petra
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  Napišite e-pismo. Na spletni stani www.eventim.si si izberite en dogodek, ki vam je všeč, in povabite  
prijatelja/ico, da gre z vami.

 Od:  

 Za: 

Zadeva:  

  Dialog. Vstavite pravilne besede.

V turistični agenciji
A: Dober dan. Rad bi rezerviral bivanje med  v Kopru. A je kaj prosto  

konec avgusta?
B: Dober dan. V katerem terminu pa?
A: Od 21. do 28. 8.

B: Kakšno    želite – v hotelu ali apartmaju?

A: V hotelu. Želim dvoposteljno sobo z balkonom in      na morje.

B: Ja, imamo na razpolago takšno sobo. Za koliko   ?

A: Za dve odrasli osebi in enega  . Ali obstaja možnost dodatnega    

? 

B: Ja, lahko. Dodatno ležišče je treba     15 evrov na dan.

A: V redu. Ali je hotel v bližini   ?

B: Ja, plaža je od hotela     5 minut hoje.

A: Kako pa je urejeno   ?

B: V bližini je     parkirišče za goste hotela, lahko pa najamete tudi garažo.

    bivanja    lahko    polpenzionom     oddaljena    

namestitev otroka    parkiranje    oseb    ležišča 
pogledom    počitnicami    brezplačno    plaže    doplačati   
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A: Koliko znaša cena     za en teden s   ?
B: Skupna cena za tri osebe je 630 evrov.

A: Rad bi rezerviral, prosim. Ali     plačam tudi na obroke?
B: Seveda, na štiri obroke.   

  Poslušajte besedilo in dopišite informacije, ki manjkajo.

Šola smučanja
 Odhod iz Ljubljane bo ob: 

 Cena tečaja:  

 Način plačila tečaja:  

 Otroci morajo imeti s sabo (dva podatka):  

  

 Znižana cena smučarske karte:  

 Telefonska številka:  

  Dialog. S sošolcem sestavite in odigrajte podoben dialog, v katerem boste otroka prijavili na 
poljuben športni tečaj.

  Preberite besedilo.

Priljubljene aktivnosti mladih na internetu

Raziskava med otroki, starimi med 9 in 16 let, je pokazala, da nekaj več kot 74 % slovenskih otrok 
uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak dan. Uporaba se s starostjo povečuje.

V povprečju na internetu preživijo 99 minut na dan. Otroci, stari od 9 do 10 let, na internetu preži-
vijo približno eno uro na dan.

Okoli 80 % mladih običajno ali vedno najde tisto, kar na internetu išče. Med temi je največ tistih, 
ki so stari med 11 in 14 let (34 %). Spretnost pri iskanju po internetu se s starostjo povečuje, spol pa 
ne igra večje vloge.

Skoraj 60 % otrok internet uporablja v svoji sobi ali v katerem drugem zasebnem prostoru.

Otroci internet uporabljajo za različne aktivnosti. Za šolske potrebe je internet v zadnjem mesecu 
uporabljalo 65 % otrok, 85 % jih je gledalo video posnetke, 52 % je na internetu objavilo fotografije, 
videe ali glasbo, medtem ko je spletno pošto uporabljalo skoraj 70 % otrok.

Uporaba družbenih omrežij (npr. Facebook, Instagram …) je med slovenskimi otroki precej razširjena. 
Po podatkih raziskave ima okrog 76 % slovenskih otrok na spletnih družbenih omrežjih svoj profil, 
največ v starostni skupini od 15 do 16 let (92 %), najmanj pa v starostni skupini od 9 do 10 let (47 %).

Glede varnosti na internetu je raziskava pokazala, da je 62 % otrok informacije o varni rabi interneta 
dobilo v šoli, 58 % od družinskih članov, 33 % od prijateljev, 19 % pa na internetu, televiziji in v 
časopisih. Okrog 8 % vprašanih otrok pravi, da informacij o varni rabi interneta niso dobili.

 VIR↗ 
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  Označite, ali so trditve pravilne (res je) ali napačne (ni res).

1. Večina slovenskih otrok uporablja internet vsak dan.

2. Informacije na spletu hitreje najdejo dekleta.

3. Več kot polovica otrok internet uporablja za šolo.

4. Največ otrok internet uporablja za objavo videov.

5. Slaba polovica otrok uporablja družbena omrežja.

6. Nekateri otroci nimajo informacij o varni rabi interneta.

  Pogovor.

  Ali veste, kaj pomeni ...?

  Opišite fotografije.

res je ni res

↘ Koliko prostega časa imate? ↘ Kaj delate v prostem času poleti? 
↘ Ali imate kakšne hobije/konjičke?  ↘ Koliko časa preživite za računalnikom?
↘ Kaj po navadi delate med vikendom? ↘ Kaj iščete na spletu?
↘ Ali se ukvarjate s katerim športom?  ↘ Ali uporabljate družbena omrežja?

↘ Kaj delate v prostem času pozimi? ↘ Ali hodite na športne/glasbene prireditve?

↘ živeti kot ptiček na veji                        ↘ imeti mačka                        ↘ držati pesti

Prijatelji

Počitnice

Sprehod
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Znam?
  Govorno predstavite, kaj delate v prostem času.

  Napišite e-pismo: prijatelja/prijateljico povabite na zabavo. 
Vsebina e-pisma naj vsebuje naslednje informacije: ob kateri priložnosti bo zabava, kdaj se bo začela 
(datum, ura), koliko časa bo trajala in kje bo, kaj se bo dogajalo, kdo bo na zabavi, kaj naj prinese s seboj.
Besedilo ustrezno začnite in zaključite.

 Od:  

 Za: 

Zadeva:  

  Prostor za popravo.
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↘ 7

Izobraževanje

Slovenski šolski sistem
Moje šolanje
Vseživljenjsko učenje
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Slovenski šolski sistem
  Povežite. Katero izobraževalno ustanovo obiskujejo osebe na slikah?

   Poslušajte besedilo in dopolnite tabelo.

 vrtec osnovna šola srednja šola fakulteta
 ↓ ↓ ↓ ↓

Anja,  
16 let

Nik,  
3 leta

Maja,  
20 let

Lara,  
7 let

2 leti

3 leta

4 leta

9 let
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  Dopolnite.
Izobraževalna  
ustanova 

Kdo jo obiskuje Kdo poučuje/izvaja 
program 

Dokument o končanem 
izobraževanju 

predšolski otrok /

učitelj, učiteljica

srednja šola spričevalo

študent, študentka

ljudska univerza  
(tečaj, delavnica) udeleženec, udeleženka

Šolske potrebščine
  Povejte, katere šolske potrebščine vidite na fotografiji.

šport    ruščina   matematika    spoznavanje okolja  nemščina    kemija     
biologija    španščina  gospodinjstvo    sociologija    filozofija
likovna umetnost    zgodovina  glasbena  umetnost    francoščina    
geografija    naravoslovje in tehnika psihologija     angleščina    fizika
Všeč so mi bili … 

Nisem maral/a … 

Šolski predmeti
  Napišite, kateri predmeti so vam bili všeč in katerih niste marali.

1 2
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Šolski urnik
  Oglejte si šolski urnik in odgovorite na vprašanja.

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

0. 7.05–7.50 DOD–TJA DOP–MAT DOD–SLJ 

1. 7.55–8.40 MAT LUM ŠPO SLJ ŠPO 

2. 8.45–9.30 BIO LUM SLJ MAT TJA 

3. 9.35–10.20 BIO MAT SLJ GEO SLJ 

4. 10.40–11.25 SLJ GUM FIZ BIO MAT 

5. 11.30–12.15 GEO TJA TJA FIZ 

6. 12.20–13.05 TJA ŠPO 

Kdaj se začne 1. šolska ura? 

Koliko ur pouka imajo učenci v ponedeljek? 

Koliko ur slovenščine imajo na teden? 

Koliko časa traja glavni odmor za malico? 

Ob katerih dnevih imajo šport? 

Čemu so namenjene predure? 

Kateri dan imajo najmanj ur pouka? 

Potek šolanja
  Napišite stavke s spodnjimi glagoli.

vpisati se  ↘

hoditi  ↘

obiskovati  ↘

prepisati se  ↘

končati ↘

zaključiti  ↘

maturirati  ↘

učiti  ↘

učiti se  ↘
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  Preberite besedilo.
Moje šolanje

V osnovno šolo sem začela hoditi leta 1995, ko sem bila stara 7 let. Obiskovala sem jo 
osem let. Od predmetov sem imela najraje matematiko, kemijo, zgodovino in šport. Bila 
sem pridna učenka. Imela sem večinoma prav dobre in odlične ocene. V razredu nas je 
bilo približno trideset učencev. Učitelji so bili prijazni, nekateri tudi strogi. Osnovno šolo 
sem končala leta 2003, nato pa sem se vpisala na srednjo zdravstveno šolo, ker sem želela 
postati medicinska sestra. Srednja šola je trajala 4 leta. Najbolj všeč so mi bili strokovni 
predmeti in praksa, ki sem jo imela v domu za ostarele. Na koncu srednje šole smo imeli 
maturo in maturantski ples. Vsakih pet let imamo obletnico mature. Takrat se srečamo 
nekdanji sošolci in profesorji in tako ohranjamo stike. Po koncu srednje šole sem se vpisala 
še na fakulteto, ker sem želela postati višja medicinska sestra. Diplomirala sem leta 2009 
in s tem pridobila 6. stopnjo izobrazbe.

  Napišite podobno besedilo o svojem šolanju.
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Šolanje otrok
  Preberite besedilo in odgovorite na vprašanja.

Kolikokrat na mesec so govorilne ure? 

Koliko časa trajajo? 

Ali lahko pridejo na govorilne ure s starši tudi otroci? 

Koliko časa prej se morajo starši najaviti? 

Kako se najavijo? 

  Napišite 7 vprašanj, ki bi jih postavili učitelju na govorilnih urah (sodelovanje pri pouku, ocene, potrebščine, 
preverjanje znanja …).

Govorilne ure
Govorilne ure na naši šoli so enkrat na mesec v popoldanskem času, in sicer 

vsak tretji četrtek v mesecu med 16.00 in 17.30. 

V tem času se starši lahko oglasijo pri razredniku ali učitelju določenega 

predmeta, da se pogovorijo o šolskem uspehu in težavah svojega otroka. 

Zaželeno je, da se staršem na govorilni uri pridružijo tudi otroci. Dopoldanske 

govorilne ure določijo učitelji glede na svoj urnik. 

Ker želimo izboljšati in olajšati komunikacijo, smo uvedli najavljanje obiska  

na govorilne ure. Prosimo, da pravočasno (vsaj en dan prej) najavite prihod 

na govorilno uro razredniku ali učitelju pisno, po telefonu, e-pošti ali preko 

spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani šole. 

     Vodstvo šole
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  Preberite e-pismo in napišite vprašanja.

 Od: jana.kovac@gmail.com 
 Za: eva_novak@os-vv.si 
Zadeva:  Govorilne ure

Spoštovana razredničarka Eva Novak!

Moj sin Matej Kovač je prejšnji teden manjkal pri pouku. V šolo ni prišel, ker je imel visoko vročino.

Želim se oglasiti pri vas, ker bi se rada pogovorila z vami o zamujeni učni snovi. Zanima me tudi, 
kaj se mora Matej naučiti za test pri matematiki.

Prosim vas, da mi sporočite termin, kdaj lahko pridem na govorilne ure.

Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor in vas lepo pozdravljam.

Jana Kovač 

1.  ? Jana Kovač.

2.  ? Razredničarki Evi Novak.

3.  ? Matej Kovač.

4.  ? Prejšnji teden.

5.  ? Ker je imel vročino.

6.  ? Ker želi priti na govorilne ure.

7.  ? O zamujeni učni snovi in testu.

Šolsko obvestilo
  Preberite šolsko obvestilo in odgovorite na vprašanja.

  
 Športni dan
Spoštovani starši! 

Obveščamo vas, da bodo imeli učenci 3. razredov v torek, 15. 10., športni dan. Šli bodo  
na pohod na Rožnik. 

Učenci naj bodo športno oblečeni in obuti. S seboj naj imajo v nahrbtniku tudi malico  
in pijačo. Športni dan bomo zaključili ob 12.15 in se okoli 12.30 vrnili pred šolo. 

Za učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo dejavnosti podaljšanega bivanja 
potekale po urniku do 16. ure. V primeru dežja bo pouk. Prosimo, da do ponedeljka,  
14. 10., otroka odjavite od kosila, če ga v torek ne bo imel. 

 Lepo vas pozdravljamo,
 razredničarke 3. razredov
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Kam bodo šli učenci? 

Kaj naj učenci prinesejo s seboj? 

Ali bo ta dan podaljšano bivanje? 

Kaj morajo starši storiti vsaj en dan prej? 

Šolsko opravičilo
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca od pouka šoli sporočiti razlog izostanka. Če razrednik v petih 
dneh od izostanka ne prejme opravičila, je izostanek od pouka neopravičen.

  Izpolnite obrazec. Vse podatke si lahko izmislite.

   
(ime in priimek starša/skrbnika)

(naslov starša/skrbnika) 

OPRAVIČILO 

Spoštovani! 

Vljudno vas prosim, da mojemu sinu/moji hčerki, ,
          (ime in priimek učenca/učenke) 

opravičite izostanek od pouka od  do   . 
  (datum izostanka) 

V šolo ni prišel/prišla 

. 
(razlog izostanka) 

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljam. 

  
   (ime in priimek starša/skrbnika) 

  
   (podpis starša/skrbnika)

  ,    
(kraj)     (datum)
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  Napišite e-pismo razredničarki. Sporočite, da bo vaš otrok manjkal pri pouku pet dni.
V sporočilu navedite ime in priimek otroka, kdaj bo manjkal (trajanje, datum) in razlog za odsotnost. 
Napišite tudi, da bo sam predelal in se naučil zamujeno učno snov.

 Od:  

 Za: 

Zadeva:  

  Primerjajte, kakšno je bilo šolanje v preteklosti in kakšno je danes. Iztočnice:

pot v šolo    učilnica    interesne dejavnosti 
domače naloge    trajanje pouka    počitnice    
učbeniki učitelji  šolske potrebščine    
šolski izleti  šolska prehrana
športni dan  šolski predmeti   
kulturni dan   ekskurzije   naravoslovni dan    
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Anton, 67 let, upokojenec

Mislim, da je pomembno, da vse življenje. 

Nikoli ni , da se naučimo kaj novega. Ker sem v , 

imam veliko prostega časa in pogosto hodim na različna predavanja in ,

ki jih organizira mestna  v našem kraju. 

Prejšnji teden sem se na primer  zelo zanimivega predavanja z naslovom 

»Sprehod po vesolju«. 

Želim   tudi na tečaj  na ljudski univerzi in obiskati 

še kakšen tečaj računalništva.

udeležil    knjižnica    se vpisati    pokoju    
nemščine    se učimo   delavnice    prepozno

Vseživljenjsko učenje
  Vstavite besede, ki manjkajo.
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Janja, 37 let, samostojna podjetnica

Ker sem polno  nimam veliko časa, da bi hodila na razna organizirana

, tečaje in podobno, pogosto pa berem knjige. 

Vsaj enkrat na teden si ogledam kakšen zanimiv  film po televiziji ali 

na , predvsem o , naravi in znanih osebah. Hodim v 

muzeje in tudi tako  zgodovino in  ljudi v preteklosti. 

V prihodnosti bi se rada naučila risati, zato se bom mogoče kdaj udeležila kakšnega tečaja risanja.

  Poiščite in preberite različna izobraževanja za odrasle na spletni strani Javnega zavoda Cene Štupar.  
Katera izobraževanja bi te zanimala?

  Pogovor. Kaj delajo oziroma se učijo pri določeni dejavnosti?

↘ Delavnice  ↘ Predavanja  ↘ Tečaji 
Kvačkanje in pletenje   Vpliv čustev na naše zdravje  Računalniška pismenost za odrasle 
Joga za začetnike  Odhod otroka v vrtec  Osnovne fraze v italijanščini 
Pridelajmo domačo zelenjavo  Potopis po Španiji  Ruščina za začetnike 
Priprava presnih sladic  Kako pridobiti delovne navade  Tečaj prve pomoči 

  Dopolnite dialog.
Prijava na tečaj
A: Dober dan. Rad bi   na tečaj računalništva. 
B: Dober dan. Seveda, kaj pa vas zanima? 

A: Želim se   uporabljati elektronsko pošto. Včasih moram kaj napisati na 
računalnik, pa imam težave. Rad bi se naučil uporabljati Word in urejati dokumente.

B: Potem bo za vas primeren osnovni tečaj.   50 ur. Naučili se boste tudi pravilno 
nastaviti tiskalnik, natisniti dokument ali sliko in uporabljati brskalnik za iskanje informacij na 

  . Tečaj je namenjen popolnim začetnikom. 

A: V redu, to me zanima.   pa se začne? 

B: Začne se septembra. Kdaj imate čas,   ali popoldne? 
A: Popoldne po 17. uri. 
B: Popoldanski tečaj bo   ob torkih od 18.00 do 19.30. Prvo srečanje bo v torek, 

3. 9. Ali vam to ustreza? 
A: Odlično, ustreza mi. Koliko pa   tečaj? 

B:   je 250 evrov. 

A: V redu.   plačam s kartico? 
B: Seveda. 
A: Se lahko prijavim sedaj? 
B: Ja. Izvolite, izpolnite  . 
A: Hvala.

zgodovinske    spoznavam    živalih    življenje    
zaposlena   izobraževanja    dokumentarni  spletu
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  Dialog. Želite se prijaviti na eno od navedenih delavnic oziroma tečaj. S sošolcem sestavite podoben dialog in ga 
govorno predstavite.

  Pogovor. Na spletni strani www.cene-stupar.si si oglejte ponudbo izobraževanj, tečajev in delavnic za odrasle. 
Katerih aktivnosti bi se udeležili?

  Pogovor.

↘ Ali ste hodili v vrtec? Katere so prednosti in slabosti vrtca?
↘ Kakšne spomine imate na svoje šolanje?
↘ Ali menite, da so učenci zaradi šole preveč obremenjeni?
↘ Kakšen je po vašem mnenju dober učitelj?
↘ Ali mislite, da je vseživljenjsko učenje pomembno? Zakaj?
↘ Ste se že udeležili kakšnega predavanja ali delavnice?
↘ Ali hodite v knjižnico? Kaj radi berete?
↘ Katere so prednosti in slabosti uporabe računalnika?

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ imeti slamo v glavi     ↘ soliti pamet nekomu      ↘ vsaka šola nekaj stane
↘ špricati šolo     ↘ obesiti šolo na klin     ↘ kar se Janezek nauči, to Janez zna

  Opišite fotografije.

Na tečaju

Pot v šolo

V vrtcu
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Znam?
  Govorno predstavite svoje šolanje.

  Napišite e-pismo. Na tečaju, ki ga obiskujete, boste manjkali en teden. Profesorju napišite e-pismo, v katerem 
navedite, ob katerih dnevih obiskujete tečaj, kdaj boste manjkali (trajanje, datum), zakaj vas ne bo na 
tečaj in kdaj se vrnete, ter prosite za informacije o učni snovi, ki jo boste zamudili.
Besedilo ustrezno začnite in zaključite.

 Od:  

 Za: 

Zadeva:  

  Prostor za popravo.
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Zdravje

Deli telesa 
Skrb za zdravje 
Pri zdravniku, naročanje
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  Poimenujte dele telesa.

Deli telesa
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  Razvrstite besede po kategorijah.

↘ zdravnik ↘ cepiti ↘ zvin ↘ predpisati zdravilo 
↘ čakalnica ↘ počutiti se slabo ↘ zdravstveni dom ↘ bruhati 
↘ zobozdravnik ↘ padec ↘ sirup ↘ medicinska sestra 
↘ gripa ↘ zdravilo ↘ glavobol ↘ zdravstveni tehnik 
↘ recept ↘ pediater ↘ ginekolog ↘ injekcija 
↘ reševalec ↘ kašljati ↘ bolnišnica ↘ opeči se 
↘ kirurg ↘ lekarna ↘ zobobol ↘ zdravilišče 
↘ prehlad ↘ urgenca ↘ kihati ↘ zlom (noge/roke) 
↘ smrkati ↘ driska ↘ imeti vročino ↘ cepivo 
↘ povoj ↘ odrgnina ↘ napotnica ↘ zdravilo na recept 
↘ angina  ↘ obliž ↘ prva pomoč ↘ zdravstveno zavarovanje 
↘ opeklina ↘ ambulanta ↘ oteklina ↘ pregled  
↘ alergija ↘ termometer ↘ urezati se ↘ bolniški dopust (bolniška) 
↘ ordinacija ↘ pljučnica  ↘ gaza ↘ tableta

Osebe  

Prostori/zgradbe  

Pripomočki  

Simptomi  

Bolezni  

Poškodbe  

Ostalo  
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Vsak vikend popijem 2 ali več kozarčkov alkohola.

Na dan ne popijem več kot 1 liter vode.

Kadim.

Imam preveč kilogramov.

Jem hitro in mastno hrano.

Ne telovadim vsak dan.

Ne spim dobro in dovolj.

Živim stresno.

Če imam na izbiro stopnice in dvigalo, izberem dvigalo.

Jed skoraj vedno dodatno solim.

Medtem ko jem, brskam po internetu ali gledam televizijo.

Rezultati:
↘ Če ste večinoma odgovorili z DA: ↘ Živite zelo nezdravo. ↘ Igrate se z življenjem.
↘ Če imate približno enako število odgovorov DA in NE: ↘ Živite zdravo, ampak v prihodnosti boste 

morali bolje paziti na zdravje. ↘ Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.
↘ Če ste večinoma odgovorili z NE: ↘ Živite zelo zdravo. ↘ Zdrav kot riba.

  Pogovor.
↘ Kaj moram delati za zdravo življenje?
↘ Česa ne smem?

da ne

  Kako se počutite? Simbole povežite z opisi počutij!

Slabo mi je. Vesel/a sem.

Žalosten/žalostna sem. Prehlajen/a sem.

Zaspan/a sem.Utrujen/a sem.Lačen/lačna sem.

Jezen/jezna sem. Žejen/žejna sem.

Zdrav način življenja
  Anketa. Ali živite zdravo? Odgovorite.
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  Napišite nasvet. 

toaletni papir   britvica    
ličila  higienski vložki    

plenice    briti se    
umiti si    zobna pasta    

počesati se    krtača    
glavnik    šminka    milo    

naličiti se umiti se    
tuširati se    

šampon    zobna nitka   
nadišaviti se

Težava Nasvet

Glava me boli. ↘ Vzemi tableto. Pij vodo. Pojdi spat.

Trebuh me boli. ↘ 

Grlo me boli. ↘ 

Zob me boli. ↘ 

Zebe me. ↘ 

Vročino imam. ↘ 

Slabo mi je. ↘ 

Vrti se mi. ↘ 

Predebel sem. ↘ 

Sem v depresiji. ↘ 

Osebna higiena
  Pogovor. Kako skrbimo za osebno higieno?

  Napišite, kako skrbite za osebno higieno. 
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Otroške bolezni
 

Ošpice
Bolezen je prisotna po vsem svetu. Na njen pojav vplivata gostota pre-
bivalstva in dostopnost do cepljenja. V Sloveniji so bile ošpice dolga 
leta najpogostejša nalezljiva bolezen, zdaj je za otroke obvezno 
cepljenje. Bolezen se prenaša s kihanjem in kašljanjem. Bolnik z 
ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in 
še štiri dni po pojavu. Od okužbe do prvih znakov bolezni traja 
okrog 10 dni. Začetek bolezni je nenaden, z visoko vročino, hudim 
glavobolom, utrujenostjo, nahodom in kašljem. V ustih se pojavijo 
izpuščaji, ki se kasneje razširijo na celo telo. Osebe, ki prebolijo ošpice, 
so trajno zaščitene proti tej bolezni.

Uši
Naglavne uši so majhne živali, ki ne skačejo, ne letajo, ne plavajo in se prenašajo s stikom. 
Razmnožujejo se z gnidami, to so jajčeca, ki jih odlagajo odrasle uši. Naglavne uši povzroča-
jo neprijetno srbenje, zato se otroci neprestano praskajo in na koži nastanejo opraskanine. 
Srbenje se pojavi šele nekaj tednov po tem, ko smo dobili uši. Uši ne prenašajo bolezni in 
ušivost ni pokazatelj slabe higiene, saj uši sesajo kri, ne prehranjujejo se z umazanijo. V 
lekarnah lahko kupimo posebne šampone in glavnike za odstranjevanje uši in gnid.

Škrlatinka
Škrlatinka je otroška nalezljiva bolezen, ki se širi kapljično (kašljanje, kihanje ali neposreden 
stik z okuženo osebo). Bolnik je kužen od začetka pojava bolezenskih znakov do 24 ur po 
učinkovitem zdravljenju z antibiotiki. Bolezenski znaki so vneto žrelo, vročina, glavobol, 
utrujenost, slabost in bruhanje, otečene bezgavke na vratu, izpuščaji na trebuhu in prsih, 
nato se razširijo po vratu, rokah in nogah. Izpuščajev ni nikoli po obrazu. Škrlatinko zdra-
vimo z ustreznim antibiotikom 10 dni, saj cepiva proti bolezni ni. Za osebo, ki je škrlatinko 
prebolela, je malo verjetno, da jo bo dobila še enkrat.

Norice (vodene koze)
Norice so virusna nalezljiva bolezen. Prena-

šajo se s kužnimi kapljicami, z zrakom 
oziroma okuženimi rokami, z bolnika 

na zdravo osebo. Večina ljudi okuž-
bo preboli v otroškem obdobju in 

ostane imuna vse življenje. Zna-
čilna znaka bolezni sta zvišana 
telesna temperatura, ki jo lahko 
nižamo z zdravili, in pojav me-
hurčastega izpuščaja na koži, ki 
povzroča srbenje. Srbenje olaj-

šamo z uporabo antihistaminika. 
Bolezen je prisotna po vsem svetu. 

Osebe, ki zbolijo za noricami, morajo 
ostati doma, dokler ne prenehajo biti 

kužne. Na voljo je tudi cepivo.

 VIR↗ 
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  Ugotovite, katera bolezen/nevšečnost je opisana. Pomagajte si z opisi, ki ste jih prebrali.

↘ 

Je nalezljiva bolezen, ki se širi kapljično. Spremljajo jo vneto žrelo, vročina, glavobol, utru-
jenost, slabost in bruhanje, otečene bezgavke na vratu in izpuščaji. Bolezen zdravimo z 
ustreznim antibiotikom. Cepiva ni.

↘ 

Je ena od najpogostejših nalezljivih bolezni. Prenaša se kapljično. Bolezen spremljajo različ-
ni simptomi – vročina, glavobol, utrujenost, kašelj, nahod. Pojavijo se tudi izpuščaji. Proti 
bolezni je obvezno cepljenje.

↘ 

To je nalezljiva bolezen, ki se prenaša kapljično. Bolezen prinese zvišano telesno tempera-
turo in izpuščaje na koži. Proti bolezni se lahko cepimo.

↘ 

So pogosta otroška nadloga. Prenašajo se s fizičnim stikom z okuženim. Pojavi se neprijet-
no srbenje glave. V lekarni lahko kupimo poseben šampon.

  Kako bi naslovili fotografije?

1

2

3 1  ↘  

2  ↘ 

3  ↘ 
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Naročanje
Naročanje k zdravniku
Zdravstveni tehnik: Ordinacija dr. Novaka, prosim?
Ajda Buh: Dober dan, Ajda Buh pri telefonu. 

Rada bi se naročila na pregled pri 
dr. Novaku, ker se počutim slabo, 
vročino imam.

Zdravstveni tehnik: Ali lahko pridete danes ob 10.00?
Ajda Buh: Lahko.
Zdravstveni tehnik: Kako se pišete?
Ajda Buh: Pišem se Buh.
Zdravstveni tehnik: V redu.
Ajda Buh: Hvala in nasvidenje.
Zdravstveni tehnik: Nasvidenje.

Pri zdravniku
Zdravnik: Dober dan.
Pacient: Dober dan.
Zdravnik: Kaj je narobe? Kakšne težave imate?
Pacient: Slabo se počutim. Glava me boli.
Zdravnik: Ali imate tudi povišano telesno temperaturo?
Pacient: Ja, imam. 38 °C.
Zdravnik: Koliko časa imate te simptome?
Pacient: 3 dni.
Zdravnik: Vas boli tudi grlo?
Pacient: Ja.
Zdravnik: Odprite usta. V redu. Gripo imate. Morate počivati, jemati paracetamol in piti veliko 

tekočine. Če simptomi ne izzvenijo v enem tednu, pridite ponovno na pregled.
Pacient: V redu. Razumem. Prosim, da mi odprete bolniški list.
Zdravnik: Seveda. Vse je urejeno. Nasvidenje.
Pacient: Hvala in lep dan.

  Preberite.

 Od: marija.novak@eposta.si 
 Za: ambulanta@narocanje.si 
Zadeva:  Zdravniški pregled

Pozdravljeni,

sem Marija Novak in sem vaša pacientka. Včeraj sem dobila visoko vročino in imam tudi 
močne bolečine v pljučih, ponoči sem tudi veliko kašljala.
Zaradi tega bi rada prišla na pregled. Zanima me, ali lahko pridem danes ob 17.00 
oziroma jutri ob 8.00.
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!

Marija Novak 

 Dialog pri zdravniku. Opišite zdravstvene težave, ki jih imate (kaj vas boli, koliko časa trajajo težave ...).
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Navodilo 
za uporabo zdravila

  Preberite navodilo za uporabo zdravila Nibol.
Kaj je zdravilo Nibol in za kaj ga uporabljamo?
Nibol je zdravilo za zdravljenje oziroma blaženje kašlja. Preprečuje suh in dražeč kašelj, 
pomaga pri izkašljevanju ter olajša dihanje in bolečine v prsih. Zdravilo je primerno tudi za 
otroke in srčne bolnike. Odsvetuje se nosečnicam in doječim materam. Sirup priporočamo 
za zdravljenje suhega kašlja, ki nastane zaradi bakterijskega vnetja sapnika in sapnic.

Kako jemati zdravilo Nibol?
Pri jemanju zdravila natančno upoštevajte napotke v navodilih oziroma navodila zdrav-
nika ali farmacevta. Zdravila ne jemljite, če ste alergični na učinkovino ali katero koli 
sestavino tega zdravila. Sirup jemljite zjutraj, na tešče. Sirup odmerite s priloženo žličko, 
pogoltnite in poplaknite s tekočino. Pitje alkoholnih pijač med zdravljenjem ni priporočlji-
vo. Med jemanjem sirupa je pri vožnji potrebna posebna previdnost, saj lahko zdravilo 
povzroča zaspanost. Paziti morate, da ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. 
Samozdravljenje z zdravilom lahko traja največ teden dni. Preveliki odmerki zdravila lah-
ko povzročijo utrujenost, nemirnost ter prebavne težave. Če ste pozabili vzeti zdravilo, 
ne jemljite dvojnega odmerka. Zdravilo Nibol se ne sme uživati v kombinaciji z drugimi 
zdravili, ki imajo podoben učinek. V času jemanja zdravila je priporočljivo pitje grenivki-
nega soka, ki poveča telesno odpornost ter nadomesti izgubo vitaminov.

Starost  Odmerjanje  Pogostost jemanja 
odrasli  8 merilnih žličk  trikrat ali štirikrat na dan 
otroci, starejši od 11 let  4 merilne žličke  štirikrat na dan 
otroci od 6 do 11 let  3 merilne žličke  trikrat na dan 
otroci od 1 do 6 let  1 merilna žlička  trikrat na dan 
otroci od 6 mesecev do 1 leta  ½ merilne žličke  štirikrat na dan 

Stranski učinki so redki, lahko se pojavi srbečica, slabost ali zamegljen vid. Pri dolgotrajnem 
jemanju niso ugotovili neželenih učinkov, ki bi vplivali na življenjske funkcije ter delovanje 
drugih organov.

  Označite, ali so trditve pravilne (res je) ali napačne (ni res).

1. Zdravilo Nibol uporabljamo za zniževanje temperature.

2. Zdravilo Nibol je primerno za otroke in ljudi s sladkorno boleznijo.

3. Zdravilo Nibol jemljemo pred jedjo.

4. Zdravilo Nibol lahko jemljemo več kot 7 dni.

5. 8-letni otrok lahko vzame 3 žličke sirupa trikrat na dan.

6. Zdravilo Nibol nima stranskih učinkov.

7. Med jemanjem zdravila Nibol ne smemo piti alkohola.

res je ni res
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  Rešite križanko.

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 ...

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ smeh je pol zdravja              ↘  jeza škodi lepoti              ↘  srce mi je padlo v hlače     
↘  imeti dober želodec             ↘ oprati komu možgane
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Znam?
  Dopolnite dialog. Otroka želite naročiti k zobozdravniku. 

Zdravstveni tehnik: Zobozdravstvena ambulanta, prosim.

Jaz: Dober dan,  pri telefonu. 

 .

Zdravstveni tehnik: Kakšne težave ima vaš otrok?

Jaz: 

 .

Zdravstveni tehnik: Ali lahko pripeljete otroka jutri ob 8.00?

Jaz: Seveda,

 .

Zdravstveni tehnik: Prosim, povejte mi še ime vašega otroka.

Jaz: 

Zdravstveni tehnik: V redu. Nasvidenje.

Jaz: Hvala, nasvidenje.

  Napišite e-pismo zdravniku, ker ste zboleli (opišite svoje simptome), in povejte, da potrebujete bolniški dopust ter 
da bi radi prišli na pregled.

 Od:  

 Za: 

Zadeva:  
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življenje

Javne ustanove in storitve
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Ustanove
  Dopolnite.

Če se želim vpisati v jezikovni tečaj, grem v 

Če iščem službo, grem na 

Če želim prijaviti kaznivo dejanje, grem na  

Če nimam finančnih sredstev za hrano in oblačila, grem na  

Če želim urediti otroški dodatek, grem na  

Če želim urediti dokumente za bivanje, grem na  

  Povežite.
a   Rada bi uredila otroški dodatek. Kdaj lahko pridem?
b   Kje je vaša poslovalnica?

c   Prišel sem po potrdilo za brezplačno opravljanje izpita 
iz slovenščine.

č   Prijavil bi gosta iz tujine. Kaj moram narediti?
d   Prijavil bi začasno bivališče. Kje lahko dobim obrazec?
e   Rad bi odprl transakcijski račun.

   Lahko ga prijavite na policijski postaji  
      ali pa preko spletne aplikacije. 

   Na naši spletni strani.
   Uradne ure so jutri od 8.00 do 12.00.
   Najprej izpolnite to vlogo.
   Kako vam je ime?

   Na Tržaški cesti 74.

  Napišite, na katerih ustanovah ste že bili in kaj ste tam urejali.

↘ Policija      ↘ Zavod za zaposlovanje      ↘ Center za socialno delo       
↘ Upravna enota      ↘ Rdeči križ      ↘ Izobraževalna ustanova

CSD
UE
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Uradne ure  
in delovni čas 

  

CENTER ZA SOCIALNO DELO
Uradne ure
pon.: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 
sre.: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 
pet.: 8.00–12.00

      

CENE ŠTUPAR - JEZIKOVNA ŠOLA
Uradne ure
pon., tor., čet.: 8.00–11.00 in 13.00–16.00
sre.: 8.00–11.00 in 13.00–17.00
Ob petkih ni uradnih ur.

↘ v ponedeljek, v torek, v sredo  ↘ ob nedeljah in praznikih
↘ ob ponedeljkih, ob torkih, ob sredah ↘ od ponedeljka do petka

   Poslušajte in dopolnite.

BANKA
ODPIRALNI ČAS

pon.–pet.:  in 

sob. in ned.: 

      

KNJIŽNICA ŠIŠKA
POLETNI DELOVNI ČAS

pon., sre., čet.: 

tor., pet.: 

sob.: 

  Napišite, kakšen je delovni čas oziroma kdaj so uradne ure ustanov v bližini vašega doma.
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Storitve
  Napišite, kam greste oziroma koga pokličete, če se znajdete v situacijah, zapisanih spodaj. 

Pipa pušča in odtok je zamašen. 

Na plašču imam madež. 

Na hlačah je treba zamenjati zadrgo. 

Izposoditi si želim knjigo. 

Potrebujem kopijo dokumenta. 

Potrebujem fotografije za osebni dokument. 

Dobila sem obvestilo o prispeli pošiljki. 

Potrebujem nove leče. 

Zamenjati moram gume. 

Zavore na avtu ne delajo dobro. 

Potrebujem kopijo ključa. 

Dvigniti moram večjo količino denarja. 

Zamenjati moram stikala in vtičnice. 

Moram se postriči. 

Želim temeljito očistiti avto. 

  Odgovorite. Kdaj gremo k vulkanizerju?  Ko želimo zamenjati gume na avtu.

Kdaj pokličemo selitveni servis? 

Kdaj gremo v izposojevalnico vozil? 

Kdaj potrebujemo slikopleskarja? 

Kdaj pokličemo vodovodarja? 

Kdaj pokličemo električarja? 

   Katero storitev ste v Sloveniji že potrebovali? Ste bili z njo zadovoljni?

Grem v …
Grem na …
Grem h/k …
Pokličem …

Kdaj?
Ko ...

    šivilja    optik    ključavničar    banka    

vulkanizer fotokopirnica    avtopralnica    

mehanik    čistilnica        frizer    pošta       knjižnica    

vodovodar električar       fotostudio
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  Napišite, kdo je ponudnik storitve. 

↘   izposojevalnica koles
↘   selitveni servis
↘   slikopleskarstvo

↘   servis gospodinjskih aparatov
↘   varuška
↘   mizarstvo

↘   čistilni servis
↘   čistilnica in pralnica
↘   vodovodar

 Odigrajte dialog. Potrebujete enega od zgornjih ponudnikov storitev, zato ga pokličete. Razmislite, kaj bi vprašali, 
kako bi predstavili svojo situacijo/izrazili svoje želje. 

Obnovite svoj dom z našo pomočjo: belimo 
stene in strope, svetujemo pri izbiri barv. 
Specializirani smo za sanacije plesni. Dve 
leti garancije na opravljeno delo. Za nami 
ni čiščenja. Konkurenčne cene. Upoštevanje 
rokov.

V naši agenciji si lahko izposodite različne 
vrste koles: električna, gorska, cestna in 
otroška kolesa. Pri nas si lahko izposodite 
tudi vso zaščitno opremo za kolesarja. Naše 
prednosti so ugodne cene in kakovostna 
ponudba.

Ste pred kratkim prenavljali dom in se 
želite znebiti starega pohištva? Se selite in 
želite hitro in brez skrbi prepeljati pohištvo 
in gospodinjske aparate na novo lokacijo?  
Pokličite nas. Mi vam lahko pomagamo.

Naše podjetje se že več kot 30 let 
ukvarja s servisom bele tehnike različnih 
proizvajalcev. Znani smo po hitrem odzivu 
in kakovostnih storitvah. Delujemo na 
območju Ljubljane z okolico.

Želite prenoviti kopalnico, zamenjati pipe? 
Imate zastarelo vodovodno napeljavo? 
Je treba odmašiti cevi/odtoke? Želite 
vodo napeljati na vrt? Smo družinsko 
podjetje z več kot 20-letnimi izkušnjami. 
Zagotavljamo kakovostno izvedbo. Držimo 
se dogovorjenih rokov.

Za vas peremo in čistimo oblačila, 
posteljnino, zavese, preproge in druge 
tekstilne izdelke. Nudimo tudi manjša 
šiviljska popravila ter strojno in ročno 
likanje. Brezplačna prevzem in dostava za 
večje količine oblačil ali večje in težje kose 
(npr. preproge).

V današnjem hitrem tempu življenja je 
nekaj ur prostega časa pravo bogastvo. 
Zakaj bi ta čas zapravljali za čiščenje doma? 
To opravilo zaupajte nam. Zagotavljamo 
vam kakovostno storitev za ugodno ceno. 
Na prvo čiščenje vam nudimo 15-odstotni 
popust.

Potrebujete občasno varstvo otrok? Varstvo 
poteka na vašem domu, podnevi ali ponoči. 
Na voljo smo vse dni v tednu (tudi ob 
nedeljah in praznikih).

Izdelujemo pohištvo po meri. Uporabljamo 
samo kakovostne materiale. Pohištvo tudi 
popravimo, predelamo in montiramo.
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  Poslušajte in dopolnite.

Delovni čas optike je  .

Gospod Zadravec lahko pride po avto v .

Za popravilo računalnika mora stranka plačati .

E-naslov serviserja je .

Za nov termin mora stranka poklicati na številko .

  Napišite, kaj bi naredili, če bi se znašli v naslednjih situacijah?

Na cesti najdete tujo denarnico z osebnim dokumentom. 

Na cesti se vam pokvari avto. 

Ste na balkonu in vidite nekoga, ki pred blokom krade sosedovo kolo. 

Vidite, da sosedova vrtna uta gori. 

Izgubili ste edini ključ od stanovanja in zdaj ne morete noter. 

Na bankomatu na bencinski črpalki ste dvignili denar. Čez 15 minut ugotovite, da nimate bančne kartice. 
Takoj se vrnete do bankomata, a bančne kartice ni več tam.

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ beliti si glavo                      ↘  biti brez madeža                      ↘  biti neprebrana knjiga     
↘  malo denarja – malo muzike                      ↘ delo hvali mojstra
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Na banki
  Dopolnite z glagolom.

↘ odpreti   ↘ preklicati   ↘ dvigniti   ↘ najeti   ↘ položiti   ↘ nakazati   ↘ preveriti  

Želim  100 €. 

Želim  100 € na varčevalni račun. 

Želim  varčevalni račun. 

Želim  100 € na račun št. SI65 0296 3549 6611 470.

Želim  manjši kredit. 

Želim  stanje na tekočem računu.

Izgubil sem bančno kartico. Želim jo  .

 Kdaj in zakaj ste bili zadnjič na banki?

 Ali razumete besede?

Na pošti
  Dopolnite z glagolom.

  bi paket.

  bi položnico.

To pismo bi   priporočeno.

A bi lahko  eno kuverto in znamko, prosim.

  bi Urbano za 10 €.

  Dopolnite. Pomagajte si s spodnjimi besedami.

  je oseba, ki prejme pošto.

  je oseba, ki pošilja pošto.

  je predmet, ki ga pošljemo po pošti.

  je znesek, ki ga plačamo za poštno storitev.

  je omarici podobna stvar za oddajanje pošiljk.

  je nazobčan listek, ki ga nalepimo na pošiljko.

↘ plačal           ↘ napolnil            ↘ dobil           ↘ poslal           ↘ prevzel

bi –l

razglednica    vrednostno pismo    telegram    pošiljka    
naslovnik    črta diskretnosti    poštni žig    kuverta   znamka    
pošiljatelj    paket    priporočeno pismo       poštnina 
prevzem pošiljke   poštni nabiralnik

mobilna banka    varčevanje    mesečni obrok    dvig   obresti    kredit    
bankomat    obrestna mera   valuta     nakazilo  polog 
bankovec  bančna kartica    brezstična kartica     menjalni tečaj

   želim  
–ti/–či
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Na policiji
  Dokončajte dialog.

Gospa:  Dober dan. Rada bi prijavila krajo. Ukradli so mi mobilni telefon.
Policist: Dober dan, gospa. Kdaj in kje se je to zgodilo? 
Gospa:  Pred eno uro. Na avtobusu. Vozila sem se iz službe proti domu. 
Policist: Kje pa ste imeli telefon?
Gospa:  V torbici, torbico pa sem imela na rami.
Policist: Ste sedeli?
Gospa:  Ne, stala sem, ker je bila velika gneča na avtobusu.
Policist: Kdaj ste opazili, da telefona nimate več?
Gospa:  Ko sem hotela preveriti, koliko je ura. To je bilo dve postaji pred mojim domom.
Policist: Pa ste prepričani, da so vam ukradli telefon na avtobusu?
Gospa:  Ja, ker sem plačala vožnjo s telefonom.
Policist: A se spomnite, kdo je stal zraven vas?
Gospa:  Ja, en moški in ena punca.
Policist: A ju lahko opišete? 
Gospa:  Seveda. 

  Dopišite. V katerih primerih bi šli na policijo oziroma poklicali 113?

Pri avtomehaniku
  Dopolnite dialog.

Mehanik: Dober dan!
Stranka: Dober dan. A imate mogoče čas za zamenjavo gum?  

  In sprednja leva luč ne . 
Mehanik: Malo bo treba počakati. 

Stranka: Koliko  pa?
Mehanik: Hm … kakšno uro.
Stranka: Prav. A me lahko pokličete, ko ?
Mehanik: Seveda.

Stranka:  pa bo strošek?
Mehanik: Menjava pnevmatik je 30 €, nova žarnica pa približno 10 €. 
Stranka: V redu.
Mehanik: Še avtomobilske ključe potrebujem in vašo telefonsko številko.

Stranka: Joj, seveda.  ključe. Pokličete pa me lahko na 051 475 933. 

  Napišite nekaj težav, zaradi katerih bi peljali avto na servis.
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V knjižnici
  Preberite dialoge.

1. OPOMIN
Obveščamo vas, da je gradivu, ki ste si ga izposodili, potekel rok izposoje. 

Prosimo, da čim prej vrnete gradivo in poravnate zamudnino in strošek opomina.

Naslov gradiva Avtor gradiva Inventarna št.

In ljubezen tudi Drago Jančar 6204877639

 
    Vodja knjižniceJanez NovakJanez Novak

Stranka: Koliko je članarina?
Knjižničarka: Za dijake, študente in upokojence 

je 9, za odrasle pa 15 evrov.
Stranka: A imate kakšne ugodnosti tudi za 

brezposelne?
Knjižničarka: Za brezposelne je brezplačno. 

Ampak morate imeti potrdilo Zavoda 
za zaposlovanje.

Stranka: A mi lahko priporočite kakšno knjigo 
za poletno branje?

Knjižničarka: Kaj pa radi berete?
Stranka: Zgodovinske romane ali kriminalke. 

Lahko je tudi kak ljubezenski roman.
Knjižničarka: Poglejte, tukaj je seznam 

najpogosteje izposojenih knjig. 
Priporočam, da izberete katero od teh.

Stranka: Kje imate učbenike za učenje 
slovenščine?

Knjižničarka: Tam na desni so priročniki za 
učenje tujih jezikov; učbenike za 
slovenščino najdete na zgornji polici.

Stranka: Za koliko časa si lahko  
izposodim knjigo?

Knjižničarka: Rok izposoje je 21 dni.
Stranka: A lahko podaljšam knjigo?
Knjižničarka: Katero pa?
Stranka: Izleti po Sloveniji.
Knjižničarka: Samo trenutek, da preverim. Žal 

je knjiga rezervirana. Vrniti jo morate 
do ponedeljka.

Stranka: Dober dan. Vrnil bi knjige.
Knjižničarka: Nekaj zamudnine imate.
Stranka: A res? Koliko pa?
Knjižničarka: 3,60 €.
Stranka: Uf. Do kdaj pa bi moral vrniti knjige?
Knjižničarka: Do ponedeljka. Štiri dni zamujate. 

Zamudnina je 0,30 € na dan za vsako 
knjigo.

Stranka: Ojoj. Drugič bom pozornejši na datum.

  Dopolnite. 
Uslužbenka v knjižnici je .

 knjigo pomeni dobiti knjigo v začasno uporabo.

Daljše literarno delo je .

  je denar, ki ga člani knjižnice plačajo vsako leto.

  je denar, ki ga plačamo, če knjige ne  
vrnemo pravočasno.

  Odigrajte dialog. Iz knjižnice so vam poslali opomin, vi pa knjige doma ne najdete.  
Pokličete v knjižnico in knjižničarki razložite situacijo.

      zamudnina  
knjižničarka      

vpisati se    vrniti       roman    članarina    
čitalnica

    opomin   
podaljšati    

izposoditi si 
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  Označite, ali so trditve pravilne (res je) ali napačne (ni res).

1. SOS-AVTO je podjetje z desetletno tradicijo.

2. Vozila za izposojo so večinoma stara.

3. Na vozilih je slovenska vinjeta.

4. Rezervacija vozila je možna na tri načine.

5. Poslovalnica je odprta vse dni v tednu.

6. Vozilo lahko najamete za največ 20 dni.

7. Preden vrnete vozilo, ga je treba peljati v avtopralnico.

Najem vozila
  Preberite informacije, ki so objavljene na spletni strani podjetja SOS-AVTO.

res je ni res

Model 1
Čas najema
1–2 dni
3–10 dni
11–20 dni
več kot 20 dni

Cena najema
36 €/dan
32 €/dan
27 €/dan
po dogovoru

Model 2
Čas najema
1–2 dni
3–10 dni
11–20 dni
več kot 20 dni

Cena najema
52 €/dan
48 €/dan
40 €/dan
po dogovoru

Model 1 in 2
Cena najema vključuje:
↘ kasko zavarovanje ↘ slovensko vinjeto
↘ zeleno karto  ↘ čiščenje vozila
Podatki o vozilu: 
↘ menjalnik: ročni
↘ število vrat: 5
↘ gorivo: bencin
↘ maksimalno število potnikov:  5
↘ oprema: klima, air bag, centralno zaklepanje, servo volan, ABS

KDO SMO 
Smo podjetje, ki se že 10 let ukvarja z izposojo osebnih in kombi vozil. Cena najema je odvisna od 
cenovnega razreda vozila in dolžine najema. Naša vozila so stara največ 2 leti in imajo prevoženih največ 
50.000 km. So dobro vzdrževana, čista in tehnično brezhibna. Vsa vozila so tudi opremljena z letno vinjeto 
za slovenske avtoceste. Izbrano vozilo prevzamete v naši poslovalnici, lahko pa vam ga po dogovoru 
dostavimo na želeno lokacijo, tudi med vikendi in prazniki. Plačilo izposoje opravite ob prevzetju vozila. 
Vozilo lahko rezervirate preko e-pošte, spletnega obrazca ali po telefonu. 

DELOVNI ČAS POSLOVALNICE: KONTAKTNE INFORMACIJE
Od ponedeljka do petka: 7.00–17.00 telefon: +386 1 575 67 88 
Ob sobotah: 8.00–12.00  e-mail: info@sos-avto.si 
Ob nedeljah in praznikih zaprto.
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  Izpolnite. Odločili ste se za najem avta. Izpolnite obrazec za rezervacijo vozila. V sporočilu vprašajte o možnostih 
ter ceni navigacije in otroškega sedeža. Povejte, da želite avto prevzeti in vrniti na domu (vprašajte, ali se 
ta storitev plača in koliko). Sporočite svoj naslov in točno uro prevzema vozila.

  Dopolnite dialog.
doplačati 4 €/dan.

Stranka: V redu. Vzel bom tudi zavarovanje.
Uslužbenec: Prav. Kateri avto boste izbrali? Tukaj 

so fotografije.
Stranka: Tega na sliki 2.
Uslužbenec: V redu. Potrebujem vaše vozniško  

in kreditno kartico. 
Stranka: Izvolite.
Uslužbenec: Izpolnite ta obrazec s svojimi 

podatki in se podpišite. Kdaj pa 
boste prevzeli avto? Odprti smo od 
šestih do osmih zvečer.

Stranka: A je mogoče  

avto na kaki drugi lokaciji? 
Uslužbenec: Ja, če ta lokacija ni oddaljena več 

kot 20 km od naše poslovalnice. Kje 
pa bi želeli prevzeti avto? 

Stranka: Na domu. Živim v Ljubljani na 
Dunajski cesti 147.

Uslužbenec: Prav, ob 
uri pa ga želite prevzeti?

Stranka: Ob 7.30.
Uslužbenec: Zmenjeno. 

Uslužbenec: Dober dan. Kako vam lahko 
pomagam?

Stranka: Rad bi 
avto za 5 dni.

Uslužbenec: Kdaj pa ga potrebujete?

Stranka: 
teden od torka do sobote.

Uslužbenec: Kakšen avto želite? Večji ali manjši?
Stranka: Lahko je manjši, ampak naj bo s 

petimi vrati. 
Uslužbenec: Potem lahko izberete clia ali fiat 

punta.

Stranka: Kakšna pa je 
v ceni?

Uslužbenec: Ni razlike. Cena je 30 € na dan.
Stranka: A ima avto klimo in 

?
Uslužbenec: Ima klimo, nima pa navigacije. 
Stranka: Kaj pa zavarovanje? 
Uslužbenec: Boste edini voznik?

Stranka: Ja. Samo    
bom vozil avto.

Uslužbenec: Potem bo za zavarovanje treba 

 Rezervacija vozila

Ime in priimek: 

Telefon:        E-naslov: 

Model: 

Od datuma:       Do datuma: 

Sporočilo: 
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Znam?
  Napišite vprašanja. Vprašajte po navedenih informacijah.

 ? Uradne ure so vsak dan od 8.00 do 15.00.

 ? Naš servis je na Poljanski cesti 89.

 ? Cena pleskanja je 2 € na kvadratni meter.

 ? Avto bo popravljen jutri.

 ? Za popravilo potrebujemo vsaj dva dni.

 ? Za odprtje računa potrebujete 
          osebni dokument in izpolniti morate vlogo.

  Dopolnite dialoge.

Policist:  Kaj se je zgodilo?

Vi:  .

Serviser gospodinjskih aparatov:  Halo, servis bele tehnike, prosim.

Vi:  .

Vi: .
Knjižničarka:  Žal je ta knjiga izposojena do naslednjega tedna. A jo želite rezervirati?

Vi: .
Uslužbenka na banki:  Na kateri račun pa? Na transakcijski ali varčevalni?

Uslužbenka na pošti:  Želite, prosim?

Vi:  

Vi: .
Uslužbenec v izposojevalnici koles:  Kakšno pa želite? Cestno ali gorsko?

Vodovodar:  Kakšen problem imate?

Vi:  
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  Odgovorite na e-pismo.

 Od: polona.vrhovnik@gmail.com  
Zadeva: Informacije glede beljenja

Živjo, kako si? Jaz prenavljam stanovanje in iščem kakšnega dobrega in cenovno ugodnega 
slikopleskarja. Vem, da ste vi lani prebelili stanovanje. A mi poveš, kdo vam je belil? A je 
dobro opravil delo? Se je mojster držal dogovorjenega roka? Seveda me zanima tudi cena.

Prosim te za čim več uporabnih informacij in seveda za kontaktno številko mojstra.

Hvala ti! Ko bo stanovanje urejeno, te povabim na večerjo!

Lepo se imej,  
Polona

 Od:  
 Za: polona.vrhovnik@gmail.com  
Zadeva:  Re: Informacije glede beljenja

  Prostor za popravo.
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↘ 10

Ekonomika

Hrana in pijača  
Oblačila in obutev
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Hrana in pijača
 Dopišite živila v vsako kategorijo.

Maščobe in sladkorji 

Meso in mesni izdelki 

Žita in živila iz žit 

Mleko in mlečni izdelki 

Sadje 

Zelenjava 
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  Napišite besede pod ustrezne kategorije.

Gostinski lokali s hrano/pijačo

  Ali veste, kaj pomeni ...?

↘ imeti krompir      ↘ iti po gobe      ↘ iti s trebuhom za kruhom       ↘ neslana šala
↘ zajemati življenje z veliko žlico      ↘ vreči puško v koruzo      ↘ biti suh kot poper

Pribor in pripomočki pri jedi

Dnevni obroki Okus

Temperatura Drugo
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Jedilni list
 Preberite jedilni list in napišite številke k slikam.

Hladne predjediHladne predjedi 1.1. Narezek
2.2. Sendvič
3.3. Pršut

JuheJuhe 4.4. Gobova
5.5. Paradižnikova
6.6. Goveja
7.7. Zelenjavna

EnolončniceEnolončnice 8.8. Jota
Mesne jediMesne jedi 9.9. Zrezek v omaki

10.10. Mesna lazanja
Vegetarijanske Vegetarijanske 

jedijedi
11.11. Pica margerita
12.12. Špageti  

s paradižnikovo omako
13.13. Zelenjavna rižota

Morske jediMorske jedi 14.14. Lignji na žaru
15.15. Ocvrti lignji
16.16. Riba na žaru

PrilogePriloge 17.17. Pomfri
18.18. Pire
19.19. Riž

SolateSolate 20.20. Mešana solata
SladiceSladice 21.21. Orehova potica

22.22. Sadna torta
23.23. Kremna rezina
24.24. Palačinke

lkoholne pijačelkoholne pijače 25. 25. Vino
26.26. Pivo

Brezalkoholne Brezalkoholne 
pijačepijače

27.27. Voda
28.28. Kava
29.29. Limonada
30.30. Pomarančni sok

Polna žlica
=3

R E S T A V R A C I J A

Hladne predjediHladne predjedi 1.1. Narezek
2.2. Sendvič
3.3. Pršut

JuheJuhe 4.4. Gobova
5.5. Paradižnikova
6.6. Goveja
7.7. Zelenjavna

EnolončniceEnolončnice 8.8. Jota
Mesne jediMesne jedi 9.9. Zrezek v omaki

10.10. Mesna lazanja
Vegetarijanske Vegetarijanske 

jedijedi
11.11. Pica margerita
12.12. Špageti  

s paradižnikovo omako
13.13. Zelenjavna rižota

Morske jediMorske jedi 14.14. Lignji na žaru
15.15. Ocvrti lignji
16.16. Riba na žaru

PrilogePriloge 17.17. Pomfri
18.18. Pire
19.19. Riž

SolateSolate 20.20. Mešana solata
SladiceSladice 21.21. Potica

22.22. Torta
23.23. Sladoled
24.24. Palačinke

lkoholne pijačelkoholne pijače 25. 25. Vino
26.26. Pivo

Brezalkoholne Brezalkoholne 
pijačepijače

27.27. Voda
28.28. Kava
29.29. Limonada
30.30. Pomarančni sok
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Recept
  Postavite postopek priprave štrukljev v pravilen vrstni red. V krogce napišite števila od 2 do 10.

Skutni štruklji
Postopek priprave:

Medtem pripravimo nadev, za katerega potrebujemo skuto (250 g), jajca 
(2), kislo smetano (2 dl) in na maslu (6 dag) prepražene drobtine (3 žlice).

Posamezne kose zvijemo v folijo. 20–25 minut kuhamo v vreli vodi. 

Na testo nato nanesemo nadev. 

Dober tek! 

Ko so štruklji kuhani, jih narežemo na kose in popečemo na maslu in 
drobtinah. 

Dolgo gnetemo, da dobimo popolnoma gladko testo.

V posodi zmešamo moko (500 g), jajce (1) in vodo (3 dl), dodamo olje (2 žlici) 
in kis (1 žlica). 
Testo premažemo z oljem in ga pustimo počivati v pokriti posodi najmanj 
pol ure. 

Namazano testo zvijemo. Nato ga narežemo na primerno dolžino.

Po 30 minutah testo razvaljamo in raztegnemo, da dobimo tanko testo.

  Dopolnite seznam sestavin za pripravo skutnih štrukljev.

Skutni štruklji
5OO g
3 dl
1 žlica
25O g
3
2 dl
2 žlici
6 dag
3 žlice

1
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Naročilo hrane
  Uredite dialog.

Natakar: Še kaj drugega?

Stranka: Na Dunajsko cesto 66. Živim v drugem nadstropju, priimek Novak.

Natakar: Seveda. Kaj pa želite?

Natakar: Boste plačali z gotovino ali s kartico?

Stranka: Ne, hvala. To bo vse.

Natakar: Priporočam vam pire krompir ali riž.

Stranka: Nasvidenje.

Natakar: Restavracija Polna žlica.

Stranka: Potem bi riž, prosim.

Stranka: Ja, mešano, prosim.

Natakar: Kam dostavimo hrano?

Natakar: Prav. Hvala za naročilo, hrana bo pri vas čez eno uro. Nasvidenje.

Stranka: Dober dan. Rada bi naročila dostavo hrane na dom.

Stranka: Z gotovino.

Stranka: Rada bi zrezek v omaki in kakšno prilogo. Kaj priporočate?

Natakar: Ali želite tudi solato?

  Poslušajte in označite, kaj so naročili v restavraciji.

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

1
16

11

7
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Pritožba
  Dopolnite dialog s spodnjimi besedami.

Natakar: Restavracija Polna žlica. Prosim?
Stranka: Dober dan, Irena Novak pri telefonu. Kličem vas, ker sem zelo jezna in  

 nad kosilom, ki ste mi ga dostavili na dom!

Natakar: Joj, . Kaj pa je bilo narobe?
Stranka: Rekli ste mi, da bom dobila kosilo čez eno uro. Potem pa sem čakala eno uro in 40 minut.

Natakar: Oh, razumem in se  . Danes imamo v 
restavraciji ogromno ljudi in je gneča.

Stranka: No, in to še ni vse. Kosilo je bilo popolnoma  in omaka  

. Pica pa je bila malo !

Natakar: Res se vam opravičujem za težave. Lahko vam ponudim 
kosilo za vas in še eno osebo v naši restavraciji, da popravimo vtis. Kaj mislite?

Stranka: Hvala za , ampak ne želim več jesti v vaši restavraciji!
Natakar: Žal mi je, da to slišim. Potrudili se bomo, da se kaj takšnega ne zgodi nikoli več. Lahko 

vam ponudimo tudi popust na kosilo do konca leta.

Stranka: Ooo, hvala. Potem bi pa  mizo za 2 v soboto v času kosila.
Natakar: Seveda! Rezervirali vam bomo najboljšo mizo!
Stranka: Hvala, lep pozdrav do takrat.
Natakar: Hvala in oprostite še enkrat! Nasvidenje!

  Odgovorite. Kaj bi rekli natakarju, če bi …

↘ dolgo čakali na postrežbo/hrano? 

↘ vam prinesli napačno naročilo/jed?

↘ vam dali umazan pribor?

↘ dobili napačen račun?

↘ dobili umazan/počen kozarec?

žal mi je    preslana    brezplačno    ponudbo 
rezervirala     opravičujem    zažgana    hladno 
razočarana
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↘ bila hrana zažgana/neokusna?

↘ bila v vaši solati žuželka? 

  
Glede hrane nikoli nisem bila izbirčna, saj sem vedno jedla vse, razen sadja, ki ga ne ma-
ram preveč. A zadnje leto imam posebno dieto, saj ne jem ogljikovih hidratov. Moji obroki 
so večinoma sestavljeni iz različnih vrst mesa in rib ter obilice zelenjave. Za takšno dieto 
sem se odločila, ker sem bila pogosto utrujena in brez energije. Dieto mi je predlagala 
prijateljica, ki je nutricionistka. In res, po nekaj mesecih so se pokazali prvi rezultati. 
Veliko bolje spim, čez dan imam več energije in o utrujenosti ni ne duha ne sluha. Pa tudi 
kilogrami so šli dol. Prav tako ne jem po 18. uri in ne uživam hitre hrane. Le tu 
in tam se ne morem upreti pici. Zelenjava je na mojem krožniku vsak 
dan, največ pojem zelene solate in cvetače. Imam seveda tudi sla-
be navade. Zajtrkujem le občasno, saj za zajtrk nimam vedno 
časa. Poleg tega spijem tudi precej kave, a nikoli po 16. uri.
 Jana, 38 let

Kot voznik tovornjaka imam naporen in nestalen urnik, kar 
seveda vpliva na moje prehranjevalne navade. Zaj-
trka nimam, ker vstanem že ob 4.30 in ta-
krat nimam apetita. Tudi čez dan ne 
jem veliko, po navadi dvakrat na dan. 
Kosilo imam med 12. in 13. uro na 
kakšnem postajališču. Zvečer pa 
med 21. in 22. uro jem še pozno 
večerjo. Zelo pogosto uživam 
ocvrto hrano, krompir, meso, 
saj me ta hrana najbolj nasi-
ti. Priznam, da velikokrat jem 
tudi hitro hrano. Privoščim 
si kakšen burek ali kos pice. 
Hitra hrana mi je všeč, pa tudi 
poceni je, medtem ko je hrana v 
restavracijah precej draga. Doma 
jem le čez vikend, ko ne delam. Ker 
moram biti med vožnjo zbran in buden, 
spijem veliko kave in energijskih pijač.
 Simon, 46 let

Prehranjevalne 
navade
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Ali je uživanje

zdrave hrane  
dovolj za zdravo življenje?

  Odgovorite. Katera oseba …

↘  zaradi službe spije veliko kave? 

↘  se prehranjuje po nasvetu strokovnjakinje za prehrano? 

↘  zaradi ugodnih cen pogosto poseže po hitri hrani? 

↘  se včasih težko upre hrani, ki je ne sme jesti? 

↘  zaradi drugačne prehrane ni več utrujena? 

↘  je izboljšala svoje zdravstveno stanje z dieto? 

↘  načrtuje in pripravi svoje obroke vnaprej? 

↘  se težko upre čokoladi? 

↘  je shujšala? 

Moja žena je odlična kuharica in vsak dan 
razvaja moje brbončice. Moja slaba razvada 
je zagotovo kava, ki jo vsak dan popijem 
kar na prazen želodec, kar zagotovo ni 
dobro. Nikoli ne zajtrkujem, ker zjutraj 
nisem lačen. Ker sem v pokoju, sem ve-
liko doma in prvi obrok zaužijem okoli 
11. ure. Takrat pojem kakšen sendvič. 
Potem pa imam kosilo okoli 15. ure in ni 
dneva, da na mojem krožniku ne bi bilo 
mesa. Jem tudi veliko kruha, krompirja in 
testenin. Moja žena se najbolj čudi, ko pri-
pravi testenine, jaz pa zraven vedno jem kruh. 
Oh, seveda, obožujem sladice, zato grem pogosto v 
slaščičarno na kakšno tortico. Včasih kakšno sladico pri-
pravim tudi sam, saj preizkušam bolj zdrave različice z manj sladkorja.
 Jakob, 67 let

Že 7 let sem vegetarijanka. Vsak dan imam 4 obroke. Zjutraj si pripravim zajtrk. Običajno 
so to ovseni kosmiči z jogurtom in veliko sadja ali pa smuti iz domačega sadja in zelenjave. 
Zjutraj si vedno pripravim tudi malico, ki jo pojem v službi, saj v restavracijah še vedno 
nimajo široke ponudbe vegetarijanskih jedi, čeprav je vedno več veganov in vegetarijancev. 
Kosilo imam, ko se vrnem domov, večerjam pa zvečer, a vsaj 3 ure pred spanjem. Na mojem 
jedilniku so pogosto zelenjavne juhe, vse vrste solat, ajdova kaša. Zelo rada imam tudi tes-
tenine. Ker ne jem mesa, moram uživati veliko neživalskih beljakovin. Obožujem vse vrste 
oreščkov. Moja šibka točka pa je čokolada, ki jo jem skoraj vsak dan.
 Mojca, 24 let

Nikoli v življenju nisem posvečal velike pozornosti svojim prehranjevalnim navadam. Je-
del sem, kar sem si zaželel, in nisem razmišljal o zdravju. Rad sem imel predvsem pekočo 
hrano. Pogosto sem za večerjo naročal hrano iz restavracij, ker doma zvečer nismo kuhali. 
Tako smo pogosto jedli pico ali hamburger. Potem pa sem čez noč moral spremeniti svoj 
življenjski slog, saj sem bil zaradi zdravstvenih težav prisiljen iti na strogo dieto. To se mi je 
obrestovalo, saj se je moje zdravstveno stanje izboljšalo. Diete se držim, a seveda občasno 
pridejo trenutki, ko bi najraje vrgel puško v koruzo. To se zgodi predvsem ob praznikih, ko 
žena pripravi hrano, ki jo obožujem, a je zaradi diete ne smem uživati. 
 Samo, 56 let
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  Pogovor.

↘ Kako pogosto jeste sadje in zelenjavo?
↘ Katera je tipična hrana v vaši državi?
↘ Katero hrano imate radi in katere ne marate?
↘ Kako pogosto jeste zunaj oz. v restavraciji?
↘ Se vam zdi, da je hrana v restavracijah kvalitetna/zdrava?
↘ Kako pogosto jeste hitro hrano?
↘ Kdo pri vas kuha?
↘ Katere jedi znate pripraviti?
↘ Kje najdete ideje za pripravo jedi? Kje dobite recepte?

  Opišite fotografije.

+ -
  Napišite, katere so vaše pozitivne (+) in negativne (-) prehranjevalne navade.

1

2

3
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Znam?
  Napišite, kakšna je vaša prehrana. Kaj radi jeste in česa ne marate?

  Prostor za popravo.
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Oblačila obleči (se), sleči (se)

Obutev obuti (se), sezuti (se)

Pokrivala

Modni dodatki

Ostalo
zadrga, gumb, žep, 
ovratnik,  vezalke

Oblačila in obutev
  Dopolnite.

Material Iz katerega materiala je?

pravo usnje ↘ iz pravega usnja

bombaž ↘

sintetika ↘

umetno usnje ↘

džins ↘

volna ↘

svila ↘

platno ↘

blago ↘

plastika ↘

kovina ↘

les ↘

steklo ↘
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  Preberite, kaj je pri nakupovanju oblačil pomembno, in odgovorite na vprašanje. 

Po nakupih morate iti vsaj malo pripravljeni 
Najprej morate vedeti, kaj sploh želite kupiti. Če bi radi imeli novo trenirko, greste na športni oddelek. Če 
bi radi otroku kupili večje hlače, greste na otroški oddelek. Če želite presenetiti prijateljico z novo obleko, 
morate na ženski, za prijatelja pa na moški oddelek. 

Velikost 
Poznati morate pravo velikost oz. številko. V Sloveniji imamo številke za ženske od 36, za moške od 48. 
Pri otrocih upoštevamo leta (2, 4 … ) ali višino (86, 92 … ). Vse bolj pa se uveljavljajo mednarodne oznake 
(S, M, L …). 
Oblačilo vam ne sme biti preveliko ali premajhno, zato je najbolje, da ga pred nakupom pomerite v kabini. 
Pred tem seveda pokažite prodajalki, koliko kosov nesete v kabino. 
Če vam je oblačilo všeč, a vam je predolgo in preširoko, ga lahko skrajšate in zožite. Če vam je prekratko 
in preozko, ga lahko podaljšate in razširite. Verjetno pa je najbolje, da si ga naredite kar po meri ali si 
izberete drug kos, ki vam je prav. 

Cena in način plačila 
Večina želi kupovati po nizkih cenah, a so žal visoke cene prej pravilo kot redkost. Če so vam oblačila 
predraga, počakajte na akcije in znižanje cen oz. razprodaje. Takrat lahko pridete do res ugodnega naku-
pa, saj so cene znižane tudi za 70 %. Ne čakajte, da pride spet do podražitev. Danes zastonj oz. brezplač-
no ne boste dobili ničesar. Pogajanja za ceno, razen na tržnici, ne priporočamo. Lahko vljudno vprašate 
za kakšen manjši popust, a ne računajte na več kot 15 %. V primeru izdelka z napako ali reklamacije pa 
kar pogumno vprašajte za popust oz. menjavo izdelka. 
Ko izdelek izberete, greste do blagajne, se postavite v vrsto in v miru počakate, da pridete na vrsto. Tam 
vas bo blagajničarka vprašala, kako želite plačati. Če boste plačali z gotovino, pripravite bankovce in ko-
vance (včasih vas bo prodajalka vprašala za drobiž). V primeru, da boste plačali s kartico, morate poznati 
svojo PIN-številko. Pri večjih nakupih vprašajte, ali je možno plačilo na obroke.  
Če na blagajni ne dobite računa, ga morate zahtevati. Na njem mora biti poleg cene izpisan tudi DDV. 
Račun hranite, če boste morali izdelek vrniti. 
Nakupovalno vrečko prinesite s sabo, saj boste tako privarčevali nekaj centov in poskrbeli za čistejše 
okolje.

  Kaj je pri nakupu oblačil še pomembno? 

  Napišite vprašanja ali odgovore.

Kupec: ↘ ?
Prodajalka: Ne, ta izdelek ni znižan.

Kupec: ↘ ?
Prodajalka: Športni oddelek je v 2. nadstropju.

Kupec: ↘ ?
Prodajalka: Razprodaje se začnejo naslednji teden v ponedeljek.
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Kupec: ↘ ?
Prodajalka: Lahko. Imate račun?

Kupec: ↘ ?
Prodajalka: Ne, žal ta izdelek nima garancije.

Prodajalka: Kako boste plačali?

Kupec: ↘ .

Prodajalka: Ali vam je obleka prav?

Kupec: a    Ne, . Prosim za večjo.

  b    Ne, . Prosim za manjšo.

  c    Ja, .

  Dopolnite dialog z besedami v pravilni obliki. Tri besede so odveč.

Na ženskem oddelku

Prodajalka: Kako vam lahko  ?

Maja:  majico s kratkimi rokavi.
Prodajalka: V kakšni barvi pa?

Maja: Hmm, rada imam  barve.
Prodajalka: Od svetlih barv imamo modro, svetlo zeleno in belo.  

Bi imeli tako z   ali brez?
Maja: Svetlo zelena brez vzorca bo v redu.
Prodajalka: Katero številko pa nosite?

Maja:  od modela. Običajno imam 36 ali 38.
Prodajalka: Izvolite. Lahko pomerite to. To je številka 36.

Maja: Hvala. Kje pa je  ?
Prodajalka: Na drugi strani trgovine, na levi za zaveso.
Maja: Hvala.
Čez nekaj minut …
Prodajalka: Je v redu?
Maja: Ne,   mi je.  

Mi lahko, prosim,   eno številko večjo?
Prodajalka: Seveda. Izvolite.
Maja: Hvala.
Prodajalka: Bo ta v redu?
Maja: Ja, ta bo v redu.

vzorec    kabina    hlače    blagajna     odvisno     
temna   iskati   premajhna    svetla     pomagati    prinesti        
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  Opišite fotografiji.

Svetovalka: Parfum je zmeraj dobra izbira. Morate samo izbrati pravi vonj.  
So ji bolj všeč cvetlični vonji ali sladki?

Svetovalka: Dober dan. Kako vam lahko pomagam?

Svetovalka: Imate kaj posebnega v mislih?

Marko: Niti ne.

Svetovalka: Hmm, kaj ima pa vaša žena rada? Dišave, negovalno kozmetiko, ličila?

Svetovalka: Želite, da vam darilo zavijemo?

Svetovalka: Lahko, ampak ne brez računa in izdelka ne smete odpirati. Mora biti prvotno zapakiran.

Marko: Vse. A mislim, da bo najbolj vesela parfuma.

Marko: Mislim, da ima raje cvetlične. Ali lahko vrne izdelek, če ji ne bo všeč?

Svetovalka: Prosim vtipkajte PIN … Izvolite račun. Hvala in nasvidenje.

Marko: Razumem.

Marko: Prosim. To bi bilo enkratno!

Svetovalka: Vse skupaj stane 85,72 €. Kako boste plačali?

Marko: S kartico.

Marko: Dober dan. Iščem darilo za ženo.

  Uredite dialog. 

V drogeriji

1

2
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  Odigrajte dialog v trgovini.

↘ Kupujete darilo za moža/ženo.

↘ Radi bi zamenjali izdelek, ker vam je premajhen/prevelik oziroma ste ga dobili za 
darilo in vam ni všeč.

↘ Kupujete nov gospodinjski aparat. Pozanimajte se o vseh njegovih značilnostih in 
načinu plačila. Vprašajte za popust in garancijo.

↘ Kupujete pralni stroj, a ga imajo žal samo še v trgovini na drugem koncu Slovenije. 
Prosite, da vam uredijo prenos iz druge trgovine.

  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ kupiti mačka v žaklju             ↘ biti brez prebite pare     ↘  udariti po žepu
↘ obleka naredi človeka             ↘ imeti kačo v žepu             ↘ okoli riti v žep      

  Uganite.
1. Del letala ali žensko oblačilo. To je  k .

2. Med moškim in ženskim je velika razlika.  

Ni zgornje, ampak  s     .

3. Ni trenerka, ampak  t .

4. Ne rečemo jim rokavice, ker jih nosimo na nogah. To so  n .

5. Nosimo ga pozimi. Ni kuli, ampak  p .

6. Puli z nepokritim vratom je  p .

7. Lahko imajo več žepov ali nobenega. Imajo tri odprtine in so razdeljene na dva dela.  

To so  h .

8. Nogavice za roke so  r .

9. Ni pes, ampak  p .

10. Čevlji, ki vsebujejo besedo super. To so  s .

11. Oblačilo za spanje je  p .

12. Poznamo zaročnega, poročnega … To je  p .

13. Niso »indijanke«, ampak njihove nasprotnice. To so  k .

14. Običajno nosimo dva. Ker nista čisto enaka, ju ne moremo zamenjati.  

To so  č .

15. Običajno nosimo dva. Ker sta popolnoma enaka, ju lahko zamenjamo.  

To so  u .

16. Nosimo ga pozimi, poznamo tudi kopalnega, dežnega. To je  p .

17. Obuvalo, s katerim lahko poimenujemo tudi moške, ki se pogosto podrejajo svoji ženi.  

Nosimo jih samo v stanovanju. To so  c .
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  Izpolnite obrazec in podrobno opišite razlog za reklamacijo.

MODNA
MUHA

MODNA MUHA, d. o. o.
Spletna trgovina z oblačili  
Trubarjeva ulica 16, 2251 Ptuj
Tel.: +386 (0)2 81 67 190

Obrazec za reklamacijo ali vračilo blaga
Blago naročeno dne:  

Blago prejeto dne:  

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefonska številka:   

E-naslov: 

Številka naročila Naziv izdelka Barva Velikost

457829 majica

457829 hlače

Razlog vračila:    Izdelek mi ni všeč    Dostavljen je bil napačen izdelek

    Izdelek mi ni prav    Izdelek ne ustreza opisu oz. sliki

    Izdelek je poškodovan    Drugo:  

Prosimo, da v primeru reklamacije podrobno opišete napako.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Način vračila denarja:    Poštna nakaznica                        Menjava izdelka oz. dobropis

    Na TRR št.:      Banka:    
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Znam?
  Napišite. V trgovini z oblačili ste kupili izdelek. Ob prihodu domov ste ugotovili, da ima napako.  

Dopolnite manjkajoče podatke. Vse podatke si lahko izmislite.

(vaše ime, priimek, naslov)

  
  (kraj, datum)

(naslovnik)

ZADEVA: 

 !

V vaši prodajalni sem dne  kupil/a . 

Kot dokazilo prilagam kopijo računa.

(podroben opis napake)

Za ugodno rešitev se vam že vnaprej zahvaljujem.

(pozdrav)

(podpis)
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↘ 11

Okolje in 
prostor

Živali in rastline, naravno okolje, vreme, orientacija 
v prostoru, promet
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Živali in rastline
  Izpolnite tabelo.

 Domače živali Živali na kmetiji Divje živali

 

Ali veste, koliko Zajcev in Mačkov živi v Sloveniji?

Na kmetiji

mačka

Priimki

Kozel 417

Ovca 25

Maček 1479

Slama 35

Petelin 452Gosak 223

Kmet 245

Zajec 721

Piščanec 45

Miš 20

Pšenica 34

Koruza 35

Repa 47

Bale 35

Travnik 125

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

1. oseba 2. oseba 3. oseba 4. oseba 5. oseba 6. oseba

za

proti

  Poiščite vsaj 10 poimenovanj za živali v besedi  SLOVENIJA.

  Pogovor.
↘ Imate hišnega ljubljenčka? Kako skrbite zanj?
↘ Ste kot otrok imeli domačo žival? Opišite jo.
↘ Katero žival bi priporočili prijatelju, ki ima alergijo na živalsko dlako? Zakaj?

  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ biti kot pes in mačka     ↘ biti na konju     ↘ biti velika živina     ↘ črna ovca      
↘ biti priden kot mravlja     ↘ biti zvit kot lisica     ↘ ubiti dve muhi na en mah      
↘ delati iz muhe slona

  Napišite, kaj vidite na sliki in česa ne.

drevo     gobe     trava     
park    grm      

otok   travnik    
zelenjava       
rože    

vrt   

Na sliki vidim .

Na sliki ne vidim .
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  Opišite, kako je treba skrbeti za vrt. Pomagajte si z naslednjimi besedami.

    vrtna uta    
samokolnica 

lopata     
grablje    

motika

   gnojiti   
 vrtnariti    

zalivati    veneti    
cveteti       saditi   

prekopavati 
okopavati

pleti     

    plevel     rože    
zelenjava    
zemlja    

gnojilo

V⁄rt

  Pogovor.
↘ Ali imate vrt? Kaj pridelujete na njem?
↘ Kupujete ekološko pridelano hrano?

  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ imeti polne roke dela             ↘ sosedova trava je vedno bolj zelena     
↘ kot listja in trave                    ↘ slišati travo rasti                    ↘ hoditi v zelje
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Naravne znamenitosti
  Poiščite 13 besed.

Z T H N A M A J V D Ž M
N A E C O D T A P A L S
A B O R N J E Z E R O Ž
B I J J G O R A K F B A
K E M I H O A V A R A N
B S H K R Z Z C R E L V
A R A N I L O D L S A I
V A Š D B N O L P S N Z
E V A G Z A K E R L Ž P
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  Preberite besedilo in obkrožite pravilni odgovor.

VIR↗ 

1. Kraljica podzemlja je ...  
 a kraj Postojna. b Postojnska jama. c izlet po Postojnski jami.

2. Briljant je
 a kapnik. b vlakec. c človeška ribica.

3. V Postojnski jami imamo tudi
 a dvorane. b trgovine. c dvorišče.

4. Zmajevi mladiči so
 a človeške ribice. b stebri. c ribe.

5. Največja jamska žival
 a se hrani samo vsakih 10 let. b je lahko brez hrane 10 let. c je že 10 let neraziskana.

  Na kratko zapišite, kaj vse si lahko ogledate v Postojnski jami.
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Moj kraj
  

Z družino živim na Ptuju, najstarejšem mestu v Sloveniji. Ptuj leži ob reki Dravi in je eno od manj-
ših mest v Sloveniji. Leži na Štajerskem, to je na SV Slovenije.

Čeprav je majhno mesto, imamo grad, več cerkev, dva samostana, parke in ribnike. Imamo 
več bank, pošto, majhno, a urejeno avtobusno postajališče, staro železniško postajo in se-
veda veliko trgovin, restavracij ter gostiln. 

Ptuj je znan po velikem termalnem parku, kamor se gremo s prijatelji med poletjem kopat. 
V okolici je zelo lepa narava, imamo veliko travnikov, polj in gozdov, kjer se lahko nadihaš 

svežega zraka. Edino, kar pogrešam, so gore in hribi. Ker tega nimamo v bližini, pozimi hodimo 
smučat na Pohorje, spomladi pa gremo z družino večkrat na Donačko goro. Jeseni se radi sprehajamo ob 
Ptujskem jezeru, ki je največje umetno jezero v Sloveniji. 
Svoje mesto imam zelo rada, zato pazim na okolico in naravo, tako da skrbno ločujem odpadke in to učim 
tudi svoje otroke.

  Izpolnite miselni vzorec. Vnesite podatke za svoj kraj in ga govorno predstavite.

↘

↘

↘

↘↘

↘

 Moj 
kraj
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  Preberite izjave turistov o Ljubljani. Vsaki izjavi pripišite ustrezen naslov. Dva naslova sta odveč.

↘  Idejo za obisk Ljubljane je dobil v knjigi 
↘  Navdušen je nad načinom postrežene hrane 
↘  Po Ljubljani bo obiskala Hrvaško 
↘  V prostem času kolesari v bližini Ljubljane 
↘  Skrbi jo prihodnost turizma pri nas 
↘  V Ljubljani se počuti varno 
↘  Nima posebnih načrtov pri ogledu mesta 
↘  Meni, da je Ljubljana primerna za fotografiranje 
↘  Presenečena sta nad čivkanjem v mestu 
↘  Navdušeni so nad medgeneracijskim sodelovanjem pri nas 

Mnenja turistov o Ljubljani

a Marek Miller, Poljska 

↘  
Ko smo pristajali na Brniku, sem takoj opazil, da je Slovenija zelena država. Jutranji pogled 
iz hotelske sobe me je zvabil na grad. Ljubljana me spominja na Benetke in Dunaj. Všeč 
mi je bilo tudi, da se lahko zelo pozno zvečer sprehajam po mestu brez kančka občutka 
nevarnosti.

b Sharon, Avstralija

↘  
Sprašujete me, kakšna se mi zdi Ljubljana? Če bi me to vprašali pred pol ure, bi rekla, da mi 
ni všeč . Takrat je deževalo! Zdaj pa je posijalo sonce in mesto je zaživelo, z njim tudi jaz 
. Že sedemindvajset let delam kot fotografinja in moram reči, da je Ljubljana fotogenično 
mesto. Je majhna, a njeni detajli jo delajo veliko in zanimivo.

c Kylie, Nova Zelandija 

↘  
Ljubljana mi je res zelo všeč. Majhno, čisto in zanimivo mesto s prijaznimi ljudmi. Prepoto-
vala sem ves svet in sem nad Ljubljano še posebej navdušena. Prepričana sem, da bo čez 
deset let prepolna turistov. Morali bi nekaj narediti, da jih ne bo preveč. Upam, da berejo 
moje besede tudi ljudje, ki skrbijo za turizem v Ljubljani.

d Anne in Bernard, Avstralija 

↘  
V pokoju sva in imava veliko časa za odkrivanje naše lepe Zemlje. Ljubljano sva izbrala 
zato, ker je na zemljevidu mest, ki si jih je treba ogledati. Poleg Dubrovnika, Splita, Bleda in 
Benetk je Ljubljana zapisana kot prestolnica z zelenimi načeli. Zdaj ko sva tukaj, lahko to 
potrdiva. Peš cona, središče mesta brez avtomobilov, poceni kolesa na izposojo. Svež zrak 
in tišina. Presenetilo naju je ptičje petje v strogem centru mesta, kar je zelo redko. Veliko 
je majhnih stvari, ki se vam zdijo samoumevne, nama pa ne. To, kar želijo sodobna mesta 
postati, vi že vse imate.
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e Julija, Vjesta, Sergej, Rusija 

↘  
Najprej smo bili v Bratislavi. Nato smo se odločili, da nadaljujemo pot vse do Ljubljane. 
Nismo pričakovali takšne urejenosti. V predmestju Ljubljane smo po vaseh opazili starejše 
ljudi v družbi mlajših. Nekateri so skupaj delali na vrtovih, drugi so se družili. Prav prijetno 
jih je bilo videti, kako si pomagajo. Pri nas to ni v navadi. Ko postaneš star, nisi več za nobe-
no rabo. Mladi se lahko veliko naučimo od starejših, oni pa od nas.

f Vladimir, Ukrajina

↘  
Pravijo, da je Ljubljana mala Praga. S to trditvijo se nikakor ne strinjam. Ljubljana je Ljub-
ljana in pika! To je majhno slovansko mesto, v katerem živijo Slovenci, največ turistov pa 
prihaja s Kitajske . Iskreno sem si želel obiskati Ljubljano že od srednješolskih let. Navdu-
šila me je knjiga nekega srbskega filozofa. Ljubljano je opisal kot pametno in spogledljivo 
žensko. Preteklo je kar nekaj vode. Zdaj sem tukaj. In uživam. Zelo!

g Olaf, Belgija 

↘  
Ljubljano sem obiskal zaradi poslovnega sestanka. Povedali so mi, da postaja Ljubljana 
priljubljeno središče za sklepanje poslov. Ima dobro infrastrukturo, hotele, okusno hrano, 
pozitivno klimo. Spomnim se kranjske klobase, ki je bila postrežena na preprost način. Ko 
rečem preprost, mislim, da je bil pogled na krožnik zelo lep. Še se bom vrnil. Kot turist, brez 
obveznosti.

h Viviene, Tajvan 

↘  
V Tajvanu sem bila do upokojitve turistična vodička. Zdaj si lahko privoščim, da drugi po-
skrbijo za vodenje. V Ljubljani smo se ustavili za kratek čas. A dosegli ste namen, mesto 
vzbudi pozornost in lepe občutke. Morda vzbudi tudi malo domotožja, saj sem se tukaj 
spomnila na ljudi, ki jih imam rada, in bi želela, da bi bili sedaj z mano. Naslednja destinacija 
je Dubrovnik.

 VIR↗ 

  Pogovor. Primerjajte naravo v Sloveniji in svoji državi. Naštejte razlike in podobnosti.

  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ premikati gore     ↘ zlata jama      ↘ tiha voda bregove dere     ↘ kaplja v morje
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Onesnaževanje okolja  
in naravne nesreče

  Opišite fotografije. Kaj onesnažuje okolje?

1 2

3 4

5 6
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  Poslušajte in vstavite manjkajoče besede.

Kaj lahko naredim za boljši svet?

Varčevanje z električno energijo ↘ Doma zmeraj pazim, da   luč, kadar je to res  

potrebno. Zato zmeraj berem ob oknu, da lahko čim dlje časa uporabljam    

. Redno ugašam   in televizijski sprejemnik.  

Pri rabi      sem premišljena. Perilo perem na   
temperaturah in ga sušim na zraku. Pozorna sem tudi na temperaturo hladilnika in zamrzovalnika.   

Kadar grem na potovanje, hladilnik nastavim na varčevanje,   pa ugasnem. 

  Poimenujte naravne nesreče.
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Kako dolgo traja, da

razpadejo?

PET plastenka
do 1000 let

   vrečka
do 1000 let

ribiški trnek600 let

plenice450 let

pločevinka200 let

cigareta10 let

plastični pribor
do 1000 let

steklenica4000 let

karton2 meseca

toaletni papir1 mesec

  Pogovor.
↘ Kako pa vi skrbite za okolje? ↘  Ali v vaši državi ločujete odpadke?
↘  Ali vi doma ločujete odpadke? ↘  Kaj storite, če vidite smeti na tleh?

  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ zelena laž              ↘ metati vse v isti koš             ↘ pometati pred svojim pragom

VIR↗ 

Uporabi večkrat ↘ V Sloveniji je voda pitna, zato jo zmeraj pijem kar iz   in si jo natočim  

v  . Redko kupim vodo v  . Če jo že, potem je ne zavržem, 

ampak jo uporabim v druge namene, npr. za   rož. Ko grem v trgovino, vedno 

 s seboj platneno  , tako mi ni treba kupovati  .

Rada kupujem na  , ker dobim   vrečko, in se večkrat z njo vrnem  

po sadje. Na nakupovanje v trgovinah brez   se moram pa še navaditi. 

Skrb za odpadke ↘Zelo previdna sem tudi pri  , zato sem  

skrbno preučila, kako jih pravilno ločevati. Ostanke hrane, razen kosti, odlagam v  

odpadke. V koš za  zmeraj odložim očiščene konzerve in jogurtove lončke. Med 

odpadke za  nikoli ne odlagam mokrega papirja in v odpadke za  keramike in 

porcelana. Temu so namenjeni  . Baterije odnesem v najbližjo trgovino 

 in jih tam  v za to namenjen koš. Ko potekajo   , 

se jih redno udeležujem, takrat se še posebej zavedam, kako pomembno je, da   

količino proizvedenih odpadkov.
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Vreme
  Odkodirajte besede, tako da si pomagate s slovensko abecedo. Števila predstavljajo mesto posa-

mezne črke v abecedi, npr. črka M je 14. črka v abecedi, zato ima število 14.

↘ 17    ↘ 16    ↘ 14    ↘ 13    ↘ 1    ↘ 5

↘ 11    ↘ 22    ↘ 15    ↘ 10    ↘ 11

↘ 17    ↘ 16    ↘ 13    ↘ 6    ↘ 21    ↘ 11    ↘ 6

↘ 16    ↘ 12    ↘ 21    ↘ 16    ↘ 2    ↘ 6    ↘ 18

↘ 11    ↘ 6    ↘ 19    ↘ 6    ↘ 15

↘ 24    ↘ 10    ↘ 14    ↘ 1

↘ Kateri meseci so poletni?
↘ Ali veste, kdaj se koledarsko začnejo posamezni letni časi?
↘ Kaj lahko počnemo v posameznih letnih časih?

  Kakšno vreme je napovedano? 

  Dopolnite tabelo.

Kaj?   Samostalnik Kakšno?   Pridevnik Kaj se dogaja?   Glagol

↘ oblak ↘ ↘

↘ ↘ deževno ↘

↘ ↘ vetrovno ↘ pihati 

↘ ↘ ↘ sijati

↘ ↘ zasneženo ↘

↘ ↘ ↘ megliti se
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  Vstavite besede v pravilni obliki.

poleti    jeseni    štirje letni časi    pozimi     

poletje    zima     pomlad    spomladi   jesen
Slovenija pozna .  
To so pomlad, poletje, jesen in zima.

  je vroče.    je čas, ko gremo na morje in se hladimo v senci.

  je mrzlo in sneži, zato se več zadržujemo doma. Je pa  
primerna za smučanje, drsanje in tek na smučeh.

 cvetijo rože, zato je lahko   neprijetna za ljudi, 
alergične na cvetni prah.

 odpada listje. Ko pride  , imajo kmetje na vasi veliko dela.

 sonce    megla    pihati    dež

V Ljubljani sta pogosto   in  . 

Na Primorskem pogosto   burja. 

Na Štajerskem in v Prekmurju naj bi v povprečju sijalo največ  na leto.

  Poslušajte in napišite vremensko napoved. Pomagajte si s spodnjimi besednimi zvezami.

↘ Danes bo …   ↘ Jutri zjutraj bo …   ↘ Jutri popoldne bo …   ↘ Na V Slovenije bo …   ↘ Na Z Slovenije bo …
↘ Na J Slovenije bo …      ↘ Na S Slovenije bo …      ↘ Najnižja temperatura …      ↘ Najvišja temperatura …

  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ po jutru se dan pozna       ↘ pasja vročina     
↘ za vsakim dežjem posije sonce  ↘ ena lastovka še ne prinese pomladi    
↘ biti kot dan in noč       ↘ kot strela z jasnega
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Orientacija  
v prostoru in promet

  Prečrtajte besedo, ki ne sodi v zapisano skupino besed. Nadomestite jo s primerno.

↘ čoln   ↘ helikopter   ↘ ladja   ↘ trajekt    ↘ 

↘ avto   ↘ avtobus   ↘ vlak   ↘ taksi   ↘ 

↘ registrska tablica   ↘ stevardesa   ↘ letalo   ↘ pilot   ↘ 

↘ letališče   ↘ železniška postaja   ↘ avtobusna postaja   ↘ obvoz   ↘ 

↘ semafor   ↘ prometni znak   ↘ zapora   ↘ letalska karta   ↘ 

↘ pilot   ↘ potnik   ↘ šofer   ↘ kapitan   ↘ 

↘ avtocesta   ↘ peron   ↘ tir   ↘ vagon   ↘ 

↘ cesta   ↘ kolesarska steza   ↘ pločnik   ↘ pristanišče   ↘ 

  Tvorite vprašanja.

? Vlak bo imel 15 minut zamude.

? Do avtobusne postaje pridete,  
 če greste po tej ulici naravnost in nato zavijete levo.

? Avtobus št. 7 pride čez 8 minut.

? Najbližji bankomat je na Slovenski ulici.

? Slovenska ulica je takoj za vogalom.

? V center pridete po Miklošičevi ulici.

? Ne, tukaj ne smete parkirati.

? Parkiranje v garažni hiši stane 2,50 €/h.

  Poslušajte obvestila o stanju na cestah in odgovorite na vprašanja.

1. besedilo

Na katerem mejnem prehodu je čakalna doba? 

Kako dolgo se čaka? 

2. besedilo

Na kateri avtocesti je zaprt pas za počasna vozila? 

Zakaj je zaprt? 

3. besedilo

Zakaj bo zaprta vzhodna ljubljanska obvoznica? 

Kako dolgo bo trajala zapora? 
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Moja pot do službe
    
     Živim in delam v Ljubljani. Živim v Šiški in delam za Bežigradom. Pozimi in v hladnejših dneh 

se vozim v službo z mestnim avtobusom. Avtobusno postajališče imam zelo blizu bloka, v 
katerem stanujem, zato imam od vhoda bloka do postajališča samo 3 minute hoje. Od 

postajališča, kjer izstopim, do delovnega mesta hodim približno 7 minut. Z avtobusom 
se vozim približno 15 minut. Kadar so zastoji, se vozim tudi do 10 minut več. Všeč mi 
je, ker avtobusi vozijo na 20 minut. Ne maram čakanja v koloni in prevelike gneče 
na avtobusih, vendar se temu težko izognem. Najraje od vsega se vozim s kolesom. 

Uporabljam ga v toplejših mesecih in kadar ne dežuje ter tako privarčujem čas in denar. 
Paziti moram samo, da mi kolesa ne ukradejo.

  Pogovor.
↘ S katerim prevoznim sredstvom se vozite?
↘ S katerim se najraje vozite in katerega ne marate?
↘ Od kod do kod se peljete/hodite?
↘ Kako dolgo traja vožnja?
↘ Kako si krajšate čas v zastojih? 

  Poslušajte besedilo in označite, ali so trditve pravilne (res je) ali napačne (ni res).

1. Nina je želela priti do Ljubljanskega gradu.

2. Pot pelje mimo RTV Slovenija.

3. Morala bo iti prek Zmajskega mostu.

4. Morala bo prečkati tržnico.

5. Pešpot vodi mimo trgovine.

6. Enosmerna karta za vzpenjačo stane 4 €.

7. Vožnja z vzpenjačo traja več kot minuto.

8. Nina bo šla na grad s kolesom.

res je ni res

  Opišite fotografiji.

Javni prevoz S kolesom
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  Ali veste, kaj pomeni …?    

↘ prometna konica       ↘ imeti mirne živce     
↘ biti nedeljski voznik      ↘ biti na dobri poti

  Zapišite zgodbo in po potrebi dodajte še svoje besede.

  Kje je park Tivoli? Vstavite ustrezno besedo.                                                       

Gospa Horvat bi od Trubarjeve ceste rada prišla do Tivolija. Pomagajte ji.

Pojdite naprej  tej ulici in greste  prehod za pešce. Pot nadaljujte naravnost in boste prišli 

  Prešernovega trga. Tam zavijte desno in nadaljujte pot  Čopovi ulici. Ko boste prišli  

križišča s Slovensko cesto, boste  levi videli trgovino Nama, pojdite naravnost  Cankarjevi 

cesti.  desni boste videli Narodno in  levi Moderno galerijo,  vami pa podhod. Vi greste  

 stopnicah na drugo stran in  tam boste prišli v  park Tivoli.

sobota    izlet    iti     popoldne    klicati   družina        
prometna  nesreča   Primorska    policisti        
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Znam?
  Poslušajte besedilo in označite, ali so trditve pravilne (res je) ali napačne (ni res).

1. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 °C.

2. V soboto bo večinoma sončno vreme.

3. V nedeljo popoldne bodo nevihte po vsej državi.

4. V ponedeljek bo cel dan deževalo.

5. Padavine bodo do večera oslabele.

6. V torek bo na Primorskem pihala močna burja.

7. V naslednjih dneh se bo ohladilo.

res je ni res

  Poslušajte obvestila o stanju na cestah in odgovorite na vprašanja.

1. besedilo

Zakaj je zaprta štajerska avtocesta? 

Kje je možen obvoz? 

2. besedilo

Kaj ovira promet na dolenjski avtocesti? 

Na kaj opozarjajo voznike? 

3. besedilo

V kateri smeri je zaprt vozni pas? 

Kako dolg je zastoj na primorski avtocesti? 

  Opišite kraj, kjer živite sedaj (pomagajte si z miselnim vzorcem).
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↘ 12

Kultura

Družabno življenje
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Družabno življenje 
  Katere besede lahko povežemo s kulturo?

  Preberite.
Hodite na kulturne prireditve?
Z veseljem obiskujem kulturne prireditve, ki jih je v Ljubljani na pretek. Vsako jutro prelistam osrednji 
slovenski dnevnik Delo, kjer v rubriki Dogodki danes napovejo odprtja razstav osrednjih slovenskih kul-
turnih ustanov ter koncertov od klasične do zabavne glasbe. S svinčnikom obkrožim zanimive prireditve, 
na katere povabim moža ali prijateljice. Z možem greva največkrat na koncerte klasične ali etno glasbe, 
s prijateljicami pa na otvoritve razstav in koncerte rock ali alternativne scene. Kaj je meni najbolj všeč? 
Nisem izbirčna Metka, vse zvrsti glasbe rada poslušam, le jazz, ki je všeč mojemu možu, malo manj. A 
je treba potrpeti. Zelo rada obiščem tudi pogovore s slovenskimi pisci, ki jih v Švicariji nad parkom Ti-
voli vodi Manca Košir, ambasadorka branja. V svoji knjižni zbirki imam ogromno knjig slovenskih piscev 
s posvetilom in podpisi avtorjev. Za počitniške cilje si z možem izbereva evropska mesta, kjer potekajo 
festivali. Nazadnje sva bila v Dolomitih na festivalu klezmer glasbe, tako sva pohodništvo po okoliških 
hribih povezala s kulturo. 
 Metka, 49 let, Slovenija

Seveda! Tudi moje delo v Sloveniji je povezano s tem. Delam v kavarni v Muzeju sodobne umetnosti  na 
Metelkovi, kjer se trudimo, da prikažemo Slovencem drugačno kulturo. Prirejamo različne kulturne do-
godke in se osredotočamo na to, da bi ljudje postali družabni in se zabavali. Trenutno imamo kulinarična 
popotovanja (etiopski večer, iraški večer, sirski večer). Kulturne prireditve rad obiskujem in so mi všeč. 
Sam se ukvarjam tudi s cirkusom in ulično umetnostjo. 
 Markos, 23 let, Eritreja 

natipkati

vstopnica

sedež

publika

julij
knjiga

zahod

kartica
trenirati

urnikdvorana
razstava

inštrument

spored

nogometaš
beljakovine

zvezda
dom

pisati

bunker romantika

vabilo

režiserka

zaklad

fantovščina

igra

igralec
koncert

kuharpevec
klavir

festival

besedni zaklad

kulturni domorkester nakit

poletje

delovni zvezek

elektrikapoezija

stol

plesalka
dirigent
nastop

štedilnik
kuhinja

prodati

opera
pevski zbor

pisateljica

smučati

rezultat slikarka

astronavt

kritikapeti
filmaplavzmojster

bazen

spletni nakup

blagajna

glasbenikrezerviratibalet
karta
igrišče

pesnik

tečaj

račun

brati
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Obiskujem vse prireditve, na katerih se vrti slovenska glasba. Med temi so tudi veselice. Če sem s prijatelji 
in je dobro vzdušje, imam rad karaoke, mikrofona ne spustim zlahka iz rok. Tudi športne prireditve so mi 
zelo všeč in pustni karneval na Ptuju je kul. 
 Ciril, 33 let, Slovenija

V Sloveniji redkokdaj. Tukaj si ne vzamem časa. Vem, da se veliko dogaja, da je v poletnih mesecih veliko 
brezplačnih dogodkov, ampak ne grem. Mogoče kdaj na salso, všeč mi je ples. Rada imam nočno življenje. 
Grem v klub in plešem pozno v noč. A je to kulturno? Ko sem bila mlajša, sem v Beogradu hodila na fol-
kloro. Enkrat sem šla na festival Lent, kjer so nastopali moji znanci iz Beograda. 
 Maria, 27 let, Srbija

Na žalost v Ljubljani ne hodim pogosto na kulturne prireditve. Na dogodkih, ki sem jih obiskal, mi je bila 
všeč organizacija. Dogodke bi rad obiskoval pogosteje. Preden sem prišel v Ljubljano, sem živel v Firen-
cah, kjer sem večkrat obiskal kulturne dogodke, saj so tam tovrstni dogodki zelo dobro promovirani. 
Hodil sem predvsem v gledališče in na fotografske razstave. 
 Marco, 35 let, Italija

  Kaj pa vi? Katere prireditve so zanimive za vas? Ali ljudje v vaši državi veliko hodijo na kulturne prireditve? Katere 
najpogosteje obiščejo in zakaj?

  Dialog. Katero prireditev bi obiskali? Poskusite prepričati sošolca, da gre z vami. Dogovorita se!
 

Večer  
poezije in vina
Petek, 13. 9., ob 19 h, Ptujski grad

Radmila Lazić (SRB),  
Milan Dekleva (SLO),  
Katica Kulavkova (MK)

Folklorni plesi 
treh dežel
Sobota, 4. 7., 17 h, Lendava  

Cena: 20 evrov,  
pogostitev vključena

Koncert: 
Lusterdam
Torek, 13. 8., ob 22 h,  
Menza pri Koritu, Metelkova

Do 21 h vstop prost,  
po 21 h 5 evrov

↘ biti prva violina             ↘ prosto po Prešernu             ↘ plesati tako, kot kdo igra

  Ali veste, kaj pomeni ...?
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Mediji

Radio, TV, časopis, internet
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Mediji
  Napišite pridevnik v ustrezni obliki, tako da dobite besedno zvezo. Možnih je več rešitev.

 splet 

 novica

 naslov

 igrica

 računalnik

 pošta

 stran

 življenje

 postaja

 portal

 forum

 časopis

 radio

 televizija

 omrežje

 telefon

 informacija

 tehnologija

 vsebina

 oglas

 Pogovor. 

↘ Katere medije spremljate v Sloveniji? 
↘ Ali poznate slovenske časopise? Katere? Katere rubrike so zanimive za vas  

(šport, vreme, kultura, črna kronika, mali oglasi, gospodarstvo, politika ...)?
↘ Ali gledate TV? Kaj najpogosteje gledate po televiziji  

(informativne, znanstvene, dokumentarne, pogovorne oddaje, resničnostne šove, kvize, filme ...)?
↘ Ali poslušate radio? Kdaj ga poslušate? Kaj najraje poslušate po radiu  

(intervjuje, glasbo, poročila ...)?
↘ A uporabljate internet in za kaj ga uporabljate?
↘ Ali si predstavljate življenje brez elektronskih naprav? Katero bi najbolj pogrešali?

 Izberite eno nalogo in odigrajte dialog.
↘ intervju                 Predstavljajte si, da ste radijski moderator, in naredite intervju z znano osebo. 
↘ radijski oglas  Predstavljajte si, da ste izgubili papagaja. Pokličite na radio in opišite situacijo.

  Opišite fotografije.

↘ tiskani  
↘ socialni  
↘ spletni 
↘ komercialni  

↘ prenosni  
↘ svetovni  
↘ radijski  
↘ virtualni  

↘ internetni  
↘ elektronski  
↘ nacionalni  
↘ stacionarni  

↘ družabni  
↘ pametni  
↘ informacijski  
↘ lokalni

radio 

televizija 

časopis

internet

Služba in 
računalnik

Virtualni 
svet

Starejši in 
tehnologija
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 Časopis skupine  Predstavljajte si, da ste novinar. Izberite si rubriko in napišite kratek članek.

↘ intervju     ↘ razvedrilo     ↘ črna kronika     ↘ šport     ↘ kultura     ↘ politika     ↘ moda 
↘ gospodarstvo     ↘ vremenska napoved     ↘ mali oglasi     ↘ zabava     ↘ zanimivosti     
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Slovenska 
tradicija  
in prazniki

Prazniki in običaji
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Prazniki –  
dela prosti dnevi

  Datumu dopišite ime praznika.

1. in 2. januar 

8. februar 

marec ali april 

27. april

1. in 2. maj 

25. junij 

15. avgust 

31. oktober 

1. november 

25. december 

26. december 
  Pogovor. 

↘ Kateri so dela prosti dnevi v vaši državi?             ↘ Za katere praznike pišete voščilnice?  
↘ Kateri je vaš najljubši praznik?                ↘ Za katere praznike kupite darilo? Kaj kupite? 

  Opišite fotografiji. 

PraznovanjeŽival za 
darilo?

↘ Vesele velikonočne praznike! ↘ Vse najboljše za rojstni dan! 
↘ Srečno, zdravo in uspešno novo leto! ↘ Vesel božič!

dan reformacije    Marijino vnebovzetje    praznik dela 
slovenski kulturni praznik    velika noč    novo leto    božič 
dan spomina na mrtve     dan samostojnosti in enotnosti     
dan državnosti   dan upora proti okupatorju

Voščila
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  Katero je najbolj neuporabno darilo, ki ste ga dobili, in od koga ste ga dobili? Kaj ste z njim naredili?  
Preberite komentarje s foruma o neuporabnih darilih in dodajte komentar.

  Preberite, kaj je značilno za slovenske ljudske običaje in dopolnite tabelo. 

Gregorjevo 

Gregorjevo ima pri nas podoben pomen, kot ga ima v Ameriki valentinovo – praznik zaljubljencev. Po 
ljudskem izročilu se na ta dan ženijo ptički, praznujemo ga 12. marca. Praznik je svoje ime dobil po svetniku 
Gregorju Velikem, ki naj bi prinašal luč ter s tem pozdravljal sonce in pomlad. Dekleta so se nekoč na ta 
dan še posebej pozorno ozirala v nebo, saj naj bi prva ptica, ki jo dekle opazi, naznanila, kakšen bo njen 
bodoči mož. Zanimiv običaj se je ohranil vse do danes na Gorenjskem, kjer na predvečer gregorjevega v 
vodo spustijo razsvetljene barčice in hišice, imenovane »gregorčki«. To se je razvilo iz šege, ki pravi, da 
prav na ta dan vrže sveti Gregor luč v vodo. Danes s spuščanjem gregorčkov sporočamo, da bomo lahko 
od tega dne naprej dlje časa delali pri dnevni svetlobi.

Martinovanje
Martinovo je dan, ko se evropske države na različne načine spominjajo svetnika, svetega Martina iz 
Toursa. Izvor tega praznika sega v čas pred našim štetjem, ko so se pogani ob koncu rodovitnega leta 
zahvalili bogovom za dobro letino in tudi prosili, da bi bilo prihodnje leto rodovitno. Sveti Martin je v 
Sloveniji zavetnik novega vina – mošt se na ta dan spremeni v vino. Praznujemo ga 11. novembra. Danes 
je martinovo sinonim za zabavo in dobro hrano. Poleg vina je ta dan na mizi tudi posebna hrana: gos ali 
raca, mlinci in rdeče zelje. 

nutela_Jaz sem pred kratkim 
16-letnici dal 5 kilogramov nutele. 
Nisem vedel, ali bo zadovoljna ali bo 
razočarana. No, bila je zelo srečna .

Ardiana_Za konec osnovne šole 
sem dobila od tete 2 brisači. 
Res ne vem, kaj je mislila!

Majda_Za novo leto sem dobila 
bonbonjero, ki ji je rok trajanja potekel 
že julija. To isto bonbonjero sem jaz tej 
osebi podarila eno leto kasneje. supermama_Najbolj mi grejo 

na živce "praholovci", neki čudni 
okraski. Kaj naj delam z njimi?!!!

hlačka_Enkrat sem dobila od ene 
debele prijateljice za rojstni dan nekaj 
parov spodnjih hlač. Številka hlač je 
bila 44, jaz pa nosim številko 36 .

xx_Meni so neumno darilo 
copati. Po navadi vedno 
dobim preveliko številko. 

jagoda_Najbolj me razžalosti, če 
dobim darilo, ki je prepotovalo 
že nekaj rok. Raje vidim, da ne 
dobim nič, kot pa kaj takega.

Ana_Jaz sem od ene daljne 
sorodnice za diplomo dobila grd prt. 
Rajši bi videla, da ne bi nič dobila.

Maychi_Moj mož od sorodnikov redno dobiva 
buteljke, lani pa je dobil kozarce za penino, 
čeprav niti on niti jaz ne pijeva alkohola. Zaradi 
bolezni in jemanja zdravil ne uživava alkohola in 
sorodniki to vejo.
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Pust
Pustovanje poteka v mesecu februarju, pustni čas pa je odvisen od velike noči. Pustni torek je 7 tednov 
pred veliko nočjo. V rimskih časih so mesec februar častili kot mesec »očiščevalnih« obredov, povezovali 
so ga tudi z obdobjem, ko je po mrzli zimi ponovno posvetilo sonce, narava pa se je začela prebujati. 
Pustne maske so ljudje izdelovali kar doma, iz materialov, ki so bili na razpolago. Otroci so se velikokrat 
oblekli kar v ponošene obleke staršev ali pa so si obraz namazali s sajami, hodili so od hiše do hiše in se 
tako pokazali ljudem. Tudi običaj pripravljanja krofov smo ohranili vse do danes. Ni povsem jasno, od kod 
izvirajo krofi. Nekateri menijo, da so jih poznali že v antiki, drugi so prepričani, da krofi izvirajo z Dunaja. 
Slovenci smo njihovo ime izpeljali iz nemške besede »krapfen«. O nastanku krofov obstaja tudi legenda, 
ki pravi, da je nesrečno zaljubljena kuharica testo za kruh, namesto v pečico, vrgla v vročo mast in tako 
so nastali krofi.

Koline 
Koline so del slovenske dediščine. Nekoč je skoraj vsaka družina doma imela prašiča, kako dolgo so ga 
lahko redili, je bilo odvisno od njihovega statusa. Dan kolin je bil od nekdaj družinski praznik, saj se je 
zbrala celotna družina, sosedi, sorodniki … Odrasli so spravljali meso, otroci so dobili napihnjen meh, 
saj takrat žog še ni bilo. Koline so se običajno odvijale na mrzel jesenski ali zimski sobotni dan. Dan prej 
so pripravili vso posodo, ki jo je mesar potreboval. Ženske so pekle potico, piškote in kruh. Delo je bilo 
deljeno, moški so opravljali dela mesarja, ženske so kuhale, odnašale meso in čistile. Danes ima skoraj 
vsaka vas svoj običaj, tudi izdelki pri kolinah so različni. Gospodinje naročijo mesarju, naj naredi kranjske 
klobase, kraški pršut, šunko, savinjski želodec in zaseko. 

 VIR↗ 

  Dopolnite tabelo.

gregorjevo 

martinovanje 

pust 

koline

čas jed običaj
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Ustavna 
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Slovenija 
in Evropska 

unija
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Avtor stripa: Zoran Smiljanić. VIR↗ 

↘ bela knjiga                      ↘ soditi koga po obleki                      ↘ iti v beli svet  Ali veste, kaj pomeni ...?
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Znam?
  Odgovorite.

Kdo je predsednik Republike Slovenije? 

Kdo je predsednik vlade? 

Koliko poslancev in poslank je v državnem zboru RS? 

Kaj pomeni kratica MNZ? 

Od katerega leta je Slovenija članica Evropske unije? 

Koliko držav je v Evropski uniji? 
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Samoevalvacija – kaj znam?
↘ ENOTA

Uvod v izobraževanje ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Poznam slovensko abecedo, znam brati in zapisovati slovenske besede.

Znam šteti po slovensko ter izraziti datum in uro.

1.   Osebna identiteta ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam se predstaviti.

Znam vprašati druge po osebnih podatkih.

Znam predstaviti drugo osebo.

Znam izpolniti obrazec z osebnimi podatki.

2.   Stik z novo deželo ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam opisati Slovenijo in jo primerjati s svojo državo.

3.   Družina ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam govoriti o svoji družini, družinskih članih in druge vprašati o njihovi družini.

4.   Stanovanje in bivanje ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam opisati svoje bivališče.

Znam primerjati sedanje bivalne razmere z bivalnimi razmerami v svoji državi.

Znam pridobiti in dati informacije o najemu/oddaji stanovanja.

Razumem informacije v oglasih za stanovanje in znam napisati oglas.

5.   Delo in poklic ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam opisati svoj poklic, svoje delo.

Znam vprašati po informacijah o delovnem mestu in odgovoriti na vprašanja o 
delovnih izkušnjah in stopnji izobrazbe.
Razumem oglase za delo in znam napisati prijavo na delovno mesto  
(uradni dopis).

Znam napisati življenjepis.

6.   Prosti čas ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam pripovedovati, kako preživljam prosti čas.

Znam povabiti prijatelja na kak dogodek.

Znam napisati sporočilo.

7.   Izobraževanje ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Poznam šolski sistem v Sloveniji.

Znam predstaviti svoje šolanje.

Razumem in znam pridobiti informacije v zvezi s šolanjem otrok in napovedati 
otrokovo odsotnost od pouka.

Poznam možnosti za vseživljenjsko učenje.
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↘ ENOTA

8.   Zdravje ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam poimenovati dele človeškega telesa in najpogostejše bolezni.

Znam odgovoriti na vprašanja o svojem počutju in zdravstvenih težavah.

Znam se pogovarjati o zdravem in nezdravem načinu življenja in znam svetovati.

Znam povedati, kako se počuti otrok in kakšne so njegove zdravstvene težave.

Razumem osnovne informacije o uporabi zdravil.

9.   Javno življenje ↘ da ↘ ne ↘ deloma
Znam poimenovati javne ustanove in vem, kaj tam urejam, znam poiskati 
nekatere osnovne informacije v zvezi z njimi.

Znam izraziti svoje potrebe glede storitev in pridobiti informacije v zvezi z njimi.

Samostojno se znajdem v situacijah, ko potrebujem neko storitev. 

10.   Ekonomika ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Poznam poimenovanja za različna živila.

Znam naročiti hrano in pijačo.

Poznam poimenovanja za oblačila in obutev.

V trgovini znam prositi za pomoč oziroma nasvet, razumem in znam pridobiti 
informacije o možnostih plačila.

Znam napisati reklamacijo izdelka.

11.   Okolje in prostor ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Znam povedati, kakšno je vreme in razumem vremensko napoved.

Poznam različna poimenovanja za naravne pojave, rastline in živali.

Znam se pogovarjati o varovanju okolja.

Znam vprašati za pot in razumem opis poti.

12.   Kultura ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Poznam poimenovanja za različne prireditve.

Znam povabiti, sprejeti ali zavrniti vabilo na kulturni dogodek.

13.   Mediji ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Poznam osnovno besedišče s področja medijev.

14.   Slovenska tradicija in prazniki ↘ da ↘ ne ↘ deloma

Poznam praznike, ki se praznujejo v Sloveniji.

Znam voščiti ob praznikih.

15.   Ustavna ureditev in Evropska unija ↘ da ↘ ne ↘ deloma
Seznanjen sem z ustavno ureditvijo države Slovenije in temeljnimi pojmi, 
povezanimi s politiko.
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Samostalniki in pridevniki
1. Sklon ↘  imenovalnik

Razporedite samostalnike po spolu.        1
V krogec vpišite M za moški, Ž za ženski in S za srednji spol.

 limona  hiša  mleko  šola  kivi   jajce

 drevo  radio  sonce  stanovanje  fakulteta  roža

 dežnik	  pomaranča	  pijača	  računalnik	  denar   zdravje

 ime  jezero  sošolec  kuli  vreme  mesto

 beseda  ogledalo  priimek  kenguru  glasba  vrtec

Dopolnite.      2
↘ bel telefon   ↘ bela barva   ↘ belo kolo

↘ dober  ↘ dobra  ↘ dobro 

↘ rumen  ↘ rumena  ↘ rumeno  

↘ zanimiv  ↘ zanimiva  ↘ zanimivo  

↘ kisel  ↘ kisla  ↘ kislo  

↘ rdeč	  ↘ rdeča	  ↘ rdeče	

Dopolnite.      3
↘ To je zdravnik.  ↘ To sta zdravnika.  ↘ To so zdravniki.

↘ To je  ↘ To sta sestri.  ↘ To so 

↘ To je  ↘ To sta  ↘ To so piva.

↘ To je  ↘ To sta kolesi.  ↘ To so 

↘ To je  ↘ To sta  ↘ To so sendviči.

↘ To je država.  ↘ To sta  ↘ To so 

↘ To je  ↘ To sta  ↘ To so mesta.

↘ To je  ↘ To sta  ↘ To so vrečke.

↘ To je priimek.  ↘ To sta  ↘ To so 

↘ To je  ↘ To sta frizerja.  ↘ To so 

↘ To je drevo.  ↘ To sta  ↘ To so 

↘ To je  ↘ To sta limoni.  ↘ To so 

↘ To je  ↘ To sta jabolki.  ↘ To so 

Obkrožite množinske samostalnike. Katerega spola so?      4

↘ država		 ↘ očala		 ↘ vrata  ↘ obleka  ↘ usta   
↘ vaja  ↘ tla  ↘ taksi ↘ kaki  ↘ možgani
↘ hlače	 ↘ sadje  ↘ počitnice	 ↘ škarje  ↘ vprašanje 
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Postavite besede v pravilno obliko in nato napišite povedi  v dvojini in množini.      5

 velik ↘    Hiša je velika.  ↘ Hiši sta veliki.   ↘ Hiše so velike.

 drag ↘	Sendvič	je	  ↘  ↘

 urejen ↘  Mesto je  ↘  ↘

 žejen ↘  Punca je  ↘  ↘

 lačen ↘  Sošolec je  ↘  ↘

 moder ↘  Kolo je  ↘  ↘

 hiter ↘  Avto je  ↘  ↘

 bolan ↘  Soseda je  ↘  ↘

 lep ↘  Ime je  ↘  ↘

 poceni ↘  Torba je  ↘  ↘

 dolg ↘  Vlak je  ↘  ↘

 umazan ↘ 	Stranišče	je	  ↘  ↘

 rumen ↘  Jabolko je  ↘  ↘

 poln ↘  Koš je  ↘  ↘

Povežite.      6

Všeč	mi	je	…		 ↘ slovenska piva. 
Všeč	sta	mi	…	 ↘ vroče	poletje.
Všeč	so	mi	…		 ↘ tvoji sestri. 

Koliko	stane	…	 ↘ sendviča?
Koliko	staneta	…	 ↘ jabolka? 
Koliko	stanejo	…		 ↘ denarnica?

Osebni zaimki
Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v imenovalniku.      7

Moj brat je star 20 let.  ↘ On je star 20 let.

Jaz, Marko in Petra	smo	lačni.	 ↘ 	smo	lačni.

Moji starši so upokojeni.  ↘  so upokojeni.

Vida in Darja sta bolni.  ↘  sta bolni.

Tina in Rok sta soseda.  ↘  sta soseda.

Ti, Jerca in Matej ste natakarji.  ↘  ste natakarji.

Alja, Katja in Jasmina so iz Celja.  ↘  so iz Celja.

Andraž in Jernej sta sošolca.  ↘  sta sošolca.

Vesna  je zdravnica.  ↘  je zdravnica.

Peter, Jure in Zala so Slovenci.  ↘  so Slovenci.

Klemen in Luka sta dobra športnika.  ↘  sta dobra športnika.

Jaz in moja mama sva veseli.  ↘  sva veseli.

Jaz, Mitja in Tjaša smo študenti.  ↘  smo študenti.

Sofia in Sergej sta iz Rusije.  ↘  sta iz Rusije.

Jaz in ti sva sodelavca.  ↘  sva sodelavca.
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Postavite besede v pravilno obliko in nato napišite povedi  v dvojini in množini.      5

 velik ↘    Hiša je velika.  ↘ Hiši sta veliki.   ↘ Hiše so velike.

 drag ↘	Sendvič	je	  ↘  ↘

 urejen ↘  Mesto je  ↘  ↘

 žejen ↘  Punca je  ↘  ↘

 lačen ↘  Sošolec je  ↘  ↘

 moder ↘  Kolo je  ↘  ↘

 hiter ↘  Avto je  ↘  ↘

 bolan ↘  Soseda je  ↘  ↘

 lep ↘  Ime je  ↘  ↘

 poceni ↘  Torba je  ↘  ↘

 dolg ↘  Vlak je  ↘  ↘

 umazan ↘ 	Stranišče	je	  ↘  ↘

 rumen ↘  Jabolko je  ↘  ↘

 poln ↘  Koš je  ↘  ↘

Povežite.      6

Všeč	mi	je	…		 ↘ slovenska piva. 
Všeč	sta	mi	…	 ↘ vroče	poletje.
Všeč	so	mi	…		 ↘ tvoji sestri. 

Koliko	stane	…	 ↘ sendviča?
Koliko	staneta	…	 ↘ jabolka? 
Koliko	stanejo	…		 ↘ denarnica?

Osebni zaimki
Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v imenovalniku.      7

Moj brat je star 20 let.  ↘ On je star 20 let.

Jaz, Marko in Petra	smo	lačni.	 ↘ 	smo	lačni.

Moji starši so upokojeni.  ↘  so upokojeni.

Vida in Darja sta bolni.  ↘  sta bolni.

Tina in Rok sta soseda.  ↘  sta soseda.

Ti, Jerca in Matej ste natakarji.  ↘  ste natakarji.

Alja, Katja in Jasmina so iz Celja.  ↘  so iz Celja.

Andraž in Jernej sta sošolca.  ↘  sta sošolca.

Vesna  je zdravnica.  ↘  je zdravnica.

Peter, Jure in Zala so Slovenci.  ↘  so Slovenci.

Klemen in Luka sta dobra športnika.  ↘  sta dobra športnika.

Jaz in moja mama sva veseli.  ↘  sva veseli.

Jaz, Mitja in Tjaša smo študenti.  ↘  smo študenti.

Sofia in Sergej sta iz Rusije.  ↘  sta iz Rusije.

Jaz in ti sva sodelavca.  ↘  sva sodelavca.
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Vstavite besede v pravilni obliki.      8

↘ Bovec, Kranj in Celje so  (mesto, M). ↘  Alja in Eva sta  (sošolka, D).  

↘  Na sliki sta dva  (moški,  D) in dve  (ženska,  D).

↘ A so to      (tvoj starš, M)?  ↘ Všeč	so	mi	

  (kislo jabolko, M).↘  Ne vem, koliko stanejo  (limona, M). 

↘  Na mizi so   (zvezek,  M) in   (knjiga,  M). ↘  To sta  

    (moj znanec, D). ↘  Na sliki so   (kolo, M). 

↘ Junij, julij in avgust so       (poletni mesec, M). ↘ Sava in 

Drava sta   (reka, D). ↘  Špela in Mojca sta     

(žensko ime, D). ↘  Luka, Miha in Klemen so       (moško ime, M).

2. Sklon ↘  rodilnik
Tvorite povedi,	kot	kaže	primer.      9

Ljubljana, Maribor ↘ Jaz nisem iz Ljubljane, jaz sem iz Maribora.

Ukrajina, Rusija ↘ 

ZDA, Kanada ↘ 

Salzburg, Dunaj ↘ 

Celje, Postojna ↘ 

Madrid, Barcelona ↘ 

Beograd, Skopje ↘ 

Novo mesto, Nova Gorica ↘ 

Napišite datume z besedo.      10
Novo leto praznujemo  (1.  in 2. 1.).
Dan samostojnosti in enotnosti je  (26. 12.).
Prešernov dan je  (8. 2.).
Šolsko	leto	v	Sloveniji	se	začne	  (1. 9.).
Praznik dela praznujemo  (1. in 2. 5.).
Svetovni	dan	učiteljev	je	  (5. 10.).
Svetovni	dan	človekovih	pravic	je	  (10. 12.).
Svetovni dan poezije je  (21. 3.).
Svetovni dan otroka je  (3. 10.).
Svetovni dan jezikov je  (26. 9.).
Danes smo  . 
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Vstavite besede v rodilniku ednine.      11

↘ Ta vlak gre do   (Celje). ↘ Živim	blizu	    

(nakupovalno središče). ↘ Od   (Tromostovje) do  (fakulteta)  

je 500 metrov. ↘ Nasproti   (kitajska restavracija) je veliko 

parkirišče.	 ↘  Koliko	 časa	 se	 voziš	 v	 službo?	 –	 Odvisno	 od	  (promet). ↘  Okrog 

    (moj blok) je lepo urejena okolica. ↘ Ko se voziš od  (Koper) 

do  (Ljubljana), se pelješ mimo  (Vrhnika). ↘ Kavo brez  

(mleko), prosim. ↘  Zaradi   (slabo vreme) smo ostali doma.  

↘ Letos bom imel dopust sredi  (avgust). 

Vstavite besede v rodilniku ednine.      12

↘ Na	tržnici	sem	kupila	veliko	  (zelenjava): nekaj  (korenje), kilogram 

 (krompir), kilogram     (svež  paradižnik),  

glavo  (zelje) in glavo   (zelena solata) ter malo  

(peteršilj). ↘ Liter       (domači jabolčni sok), 

prosim. ↘ Na mizi je veliko  (hrana). ↘ Koliko  (čas)	traja	film?	↘ Ali lahko dobim 

malo   (mrzla voda), prosim? ↘ Nimam dovolj  (denar), da bi 

kupil stanovanje. ↘ Ker	trenutno	nimam	službe,	imam		veliko	   (prosti čas). 

↘ Mislim,	da	porabimo	preveč	  (elektrika).

Vstavite besede v rodilniku množine.      13

↘ Na	tržnici	sem	kupila:	5	  (banana), 8  (jabolko), 20  (sliva), košarico 

 (jagoda)	in	vrečko	  (oreh) ter malo  (malina). ↘ Koliko  (leto) 

živiš	v	Sloveniji?	↘ Na	našem	tečaju	je	12	  (udeleženec). ↘ V našem naselju je 

veliko  (blok). ↘ Hlače	stanejo	70	  (evro). ↘ Na balkonu imam veliko  (roža).

↘ Na zabavi je bilo veliko   (lepa punca).↘ V	službi	imam	veliko	    

 (mlad sodelavec). ↘  V trgovini vsak dan prodajo veliko   

 (pametni telefon) in   (prenosni računalnik). 

↘ Koliko  (ura) delaš na dan? ↘ V	knjižnici	sem	si	izposodil	pet	  (knjiga). ↘ Na	igrišču	

je veliko  (otrok). ↘ Na demonstracijah je bilo veliko  (človek).

Dokončajte povedi,	kot	kaže	primer.      14

Ne pijem kave, zelenega čaja in alkohola.

Ne jem 

Nimam 

Ne potrebujem 

Ne uporabljam 

Ne poznam 

Ne poslušam 
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Vstavite besede v rodilniku ednine.      11

↘ Ta vlak gre do   (Celje). ↘ Živim	blizu	    

(nakupovalno središče). ↘ Od   (Tromostovje) do  (fakulteta)  

je 500 metrov. ↘ Nasproti   (kitajska restavracija) je veliko 

parkirišče.	 ↘  Koliko	 časa	 se	 voziš	 v	 službo?	 –	 Odvisno	 od	  (promet). ↘  Okrog 

    (moj blok) je lepo urejena okolica. ↘ Ko se voziš od  (Koper) 

do  (Ljubljana), se pelješ mimo  (Vrhnika). ↘ Kavo brez  

(mleko), prosim. ↘  Zaradi   (slabo vreme) smo ostali doma.  

↘ Letos bom imel dopust sredi  (avgust). 

Vstavite besede v rodilniku ednine.      12

↘ Na	tržnici	sem	kupila	veliko	  (zelenjava): nekaj  (korenje), kilogram 

 (krompir), kilogram     (svež  paradižnik),  

glavo  (zelje) in glavo   (zelena solata) ter malo  

(peteršilj). ↘ Liter       (domači jabolčni sok), 

prosim. ↘ Na mizi je veliko  (hrana). ↘ Koliko  (čas)	traja	film?	↘ Ali lahko dobim 

malo   (mrzla voda), prosim? ↘ Nimam dovolj  (denar), da bi 

kupil stanovanje. ↘ Ker	trenutno	nimam	službe,	imam		veliko	   (prosti čas). 

↘ Mislim,	da	porabimo	preveč	  (elektrika).

Vstavite besede v rodilniku množine.      13

↘ Na	tržnici	sem	kupila:	5	  (banana), 8  (jabolko), 20  (sliva), košarico 

 (jagoda)	in	vrečko	  (oreh) ter malo  (malina). ↘ Koliko  (leto) 

živiš	v	Sloveniji?	↘ Na	našem	tečaju	je	12	  (udeleženec). ↘ V našem naselju je 

veliko  (blok). ↘ Hlače	stanejo	70	  (evro). ↘ Na balkonu imam veliko  (roža).

↘ Na zabavi je bilo veliko   (lepa punca).↘ V	službi	imam	veliko	    

 (mlad sodelavec). ↘  V trgovini vsak dan prodajo veliko   

 (pametni telefon) in   (prenosni računalnik). 

↘ Koliko  (ura) delaš na dan? ↘ V	knjižnici	sem	si	izposodil	pet	  (knjiga). ↘ Na	igrišču	

je veliko  (otrok). ↘ Na demonstracijah je bilo veliko  (človek).

Dokončajte povedi,	kot	kaže	primer.      14

Ne pijem kave, zelenega čaja in alkohola.

Ne jem 

Nimam 

Ne potrebujem 

Ne uporabljam 

Ne poznam 

Ne poslušam 
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Dopolnite s predlogi: iz, od, do, brez, mimo, blizu, zraven, okoli, sredi, zaradi.       15

↘  Avto sem parkiral  parkomata. ↘  Kozarec je  stekla. ↘   

slabega	počutja	danes	ne	grem	v	službo.	↘  	božiča	je	v	trgovinah	velika	gneča.	 

↘ Za pot  doma 	tečaja	potrebujem	20	minut.	↘   mojega bloka je 

veliko zelenih površin. ↘  	aprila	bomo	začeli	prenavljati		hišo.	↘ Če	greš	iz	Ljubljane	v	

Koper, se pelješ  Postojne. ↘ Ne vidim dobro 	očal.

Osebni zaimki
Vstavite zaimke v rodilniku.      16

↘ Kje je moj telefon? Ne najdem  (on). ↘	Kmalu	bodo	počitnice.	Veselim	se	  (one). ↘ Nisem 

 (vi) razumela. Ali lahko ponovite, prosim? ↘ Luka in Jure sta se zelo spremenila. Sploh  

(onadva) nisem prepoznal . ↘ Zakaj  (jaz) ne poslušaš? ↘ A	si	vprašal	šefa,	kdaj	bo	sestanek?	–	

Ne, nisem  (on) še vprašal. ↘ Imaš	uro?	–	Ne,	nimam	  (ona). ↘ Če	  (mi) ne potrebujete 

več,	bomo	šli	domov.	↘   (midva)	nihče	ni	prosil	za	pomoč.	

Vstavite zaimke v rodilniku.      17

↘ Od  (on) do  (jaz)	ni	daleč.	↘ Brez  (ona)	bo	zabava	dolgočasna.	↘ Ana! 

Gregor! Pohitita! Zaradi  (vidva)	bom	zamudil	v	službo.	↘ Marija vedno nosi uhane. Brez  

(oni) ne gre nikamor. ↘ Vedno,	ko	potrebujem	pomoč,	mi	pomagaš!	Kaj	bi	jaz	brez	  (ti). ↘ Za pusta 

sva bila tako dobro zamaskirana, da  (midva)	ni	nihče	prepoznal.	↘ Sosedi  (mi) nikoli 

ne pozdravijo. ↘ Kdo sta ta dva fanta?  (onadva) še ne poznam. ↘ Kdo sedi zraven  (vi)?

Vstavite zaimke v rodilniku.      18

↘ Kdaj prideš do  (jaz)? ↘ Zakaj nisi pozdravil Nine? A  (ona) nisi videl? ↘ Otroci so 

na	počitnicah.	Brez	  (oni) je šola prazna. ↘ A lahko ponovite, prosim? Nisem  (vi) slišal. 

↘ Brez  (vidva) ne grem v kino. ↘ Najin	sin	je	šel	na	morje	z	babico	in	dedkom.	Tam	uživa	in	

mislim, da  (midva) ne pogreša. ↘ Tina in Vesna študirata. Ne smem  (onidve) motiti. 

↘ To	je	edini	ključ	od	stanovanja.	Ne	smem	  (on) izgubiti. ↘ Tadej! Luka! Zakaj ne poslušata?!  

A  (vidva) ne zanima, kakšne naloge bodo v testu? 

Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v rodilniku.       19

↘ A je to kokosovo mleko? Še nikoli   nisem pil. 

↘ A ste bili vi tudi v kinu? Nisem  videl.

↘ Včasih	sem	si	knjige	izposojal	v	knjižnici,	zdaj	pa	si	 	ne	več.	

↘ Vozim z očali. Brez  ne smem voziti.

↘ Pozabil sem telefon. Brez  sem izgubljen.

↘ Ali imaš vstopnico? Brez  te ne bodo spustili v dvorano.

↘ Zjutraj imam zmeraj zajtrk, brez 	ne	morem	začeti	dneva.
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Vstavite besede v pravilni obliki.      20

↘ Brez	česa	ne	morete	živeti?	–	Brez	  (hrana) in  (voda). ↘ Nisem še uredil 

vseh  (dokument,  M). ↘ Nisem še zamenjal  (guma,  M) na 

avtu. ↘ V tej trgovini ne prodajajo    (gospodinjski 

aparat, M). ↘ V Slovenijo sem prišel zaradi  (delo) in   

(boljše življenje). ↘ V kolesarnici je veliko  (kolo, M). ↘ V tej trgovini nimajo  

 (nizka cena,  M) ↘ Cene	so	znižane	za	40	  (odstotek,  M). ↘  Vse 

najboljše	 za	 rojstni	 dan!	 Želim	 ti	 veliko	  (zdravje) in  

(zadovoljstvo). ↘ Koliko  (čas)	živiš	v	tem	stanovanju?	–	Že	7	  (leto, M). ↘ Moj 

stric ne je   (goba, M). ↘ Vsako jutro pijem kavo. Brez  (ona)	ne	morem	živeti.	 

↘ Moji	otroci	so	šli	na	počitnice	k	babici	in	dedku.	En	teden	  (oni) ne bom videl. ↘ Najemnina 

za stanovanje znaša 500   (evro, M) brez  (strošek, M). ↘ Kdo nima  

    (elektronski naslov)? ↘ Spomladi		je	na	cestah	več	 

 (kolesar, M) in  (motorist, M). ↘ Tudi Rok in njegov brat 

sta bila v muzeju, ampak  (onadva) nisem videl.

 3.Sklon ↘  dajalnik
Napišite, kot	kaže	primer.       21

    zdravnik↘   Grem k zdravniku. Gašper  ↘ 

 prijatelj ↘  Klara  ↘ 

 prijateljica ↘  mama  ↘ 

 sestra↘ 	 oče	 ↘ 

 brat↘  mehanik  ↘ 

 babica↘  kozmetičarka	 ↘ 

Vstavite besede v dajalniku ednine.      22

↘ Moja sestra je podobna   (moja babica).

↘ Moj brat je podoben   (moj oče).

↘ Anja je pomagala   (dobra prijateljica)	pri	domači	nalogi.	

↘ Nik je prinesel darilo   (nova punca).

↘ Mama je posodila avto   (najstarejši otrok).

↘ Vsako leto pošljem    (najboljši prijatelj) razglednico z dopusta. 

↘ Kristina se je smejala   (sosedov pes).

↘ Tajnica je pokazala pisarno   (nov sodelavec).

↘ Peter se je predstavil   (nova sodelavka).

↘ Miha se je zaradi zdravja odpovedal   (hitra hrana).
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Vstavite besede v pravilni obliki.      20

↘ Brez	česa	ne	morete	živeti?	–	Brez	  (hrana) in  (voda). ↘ Nisem še uredil 

vseh  (dokument,  M). ↘ Nisem še zamenjal  (guma,  M) na 

avtu. ↘ V tej trgovini ne prodajajo    (gospodinjski 

aparat, M). ↘ V Slovenijo sem prišel zaradi  (delo) in   

(boljše življenje). ↘ V kolesarnici je veliko  (kolo, M). ↘ V tej trgovini nimajo  

 (nizka cena,  M) ↘ Cene	so	znižane	za	40	  (odstotek,  M). ↘  Vse 

najboljše	 za	 rojstni	 dan!	 Želim	 ti	 veliko	  (zdravje) in  

(zadovoljstvo). ↘ Koliko  (čas)	živiš	v	tem	stanovanju?	–	Že	7	  (leto, M). ↘ Moj 

stric ne je   (goba, M). ↘ Vsako jutro pijem kavo. Brez  (ona)	ne	morem	živeti.	 

↘ Moji	otroci	so	šli	na	počitnice	k	babici	in	dedku.	En	teden	  (oni) ne bom videl. ↘ Najemnina 

za stanovanje znaša 500   (evro, M) brez  (strošek, M). ↘ Kdo nima  

    (elektronski naslov)? ↘ Spomladi		je	na	cestah	več	 

 (kolesar, M) in  (motorist, M). ↘ Tudi Rok in njegov brat 

sta bila v muzeju, ampak  (onadva) nisem videl.

 3.Sklon ↘  dajalnik
Napišite, kot	kaže	primer.       21

    zdravnik↘   Grem k zdravniku. Gašper  ↘ 

 prijatelj ↘  Klara  ↘ 

 prijateljica ↘  mama  ↘ 

 sestra↘ 	 oče	 ↘ 

 brat↘  mehanik  ↘ 

 babica↘  kozmetičarka	 ↘ 

Vstavite besede v dajalniku ednine.      22

↘ Moja sestra je podobna   (moja babica).

↘ Moj brat je podoben   (moj oče).

↘ Anja je pomagala   (dobra prijateljica)	pri	domači	nalogi.	

↘ Nik je prinesel darilo   (nova punca).

↘ Mama je posodila avto   (najstarejši otrok).

↘ Vsako leto pošljem    (najboljši prijatelj) razglednico z dopusta. 

↘ Kristina se je smejala   (sosedov pes).

↘ Tajnica je pokazala pisarno   (nov sodelavec).

↘ Peter se je predstavil   (nova sodelavka).

↘ Miha se je zaradi zdravja odpovedal   (hitra hrana).
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Vstavite besede v dajalniku množine.      23

↘  A imaš sprej proti  (klop) in  (komar). ↘  Ana je povedala 

 (turistka),	kako	se	pride	do	železniške	postaje.	↘ Peter je poslal vabilo na svojo 

poroko  (prijatelj) in  (sorodnik). ↘ Direktor je obljubil 

 (delavec),	 da	 bodo	 naslednji	 mesec	 dobili	 višjo	 plačo.	 ↘  Predsednik	 je	 čestital	

 (športnik) in  (športnica)	za	dosežke	na	olimpijskih	igrah.	

↘    (medicinska sestra)	so	povišali	plače.	↘ Vsi so proti 

  (nov davek). 

Postavite besede v dajalnik ednine, dvojine in množine.      24
       ednina     dvojina     množina
 sosed ↘    Pomagal sem …   ↘ sosedu  ↘ sosedoma  ↘ sosedom

 sorodnik ↘	Za	praznike	sem	pisal	…↘ ↘  ↘

 sodelavka ↘	Čestital	sem	…	 ↘  ↘  ↘

 otrok ↘	Denar	sem	dal	…	 ↘  ↘  ↘

 prijatelj ↘	Novico	sem	povedal	…	 ↘  ↘  ↘

 prijateljica ↘	Sliko	sem	pokazal	…		 ↘  ↘  ↘

 sestra ↘	Jana	je	podobna	…		 ↘  ↘  ↘

 pacient ↘	Zdravnik	je	svetoval	…		 ↘  ↘  ↘

Vstavite predloge: k/h, proti, kljub.      25

↘ A jemlješ kakšno zdravilo  alergiji? ↘ Grem  Goranu. ↘ Včeraj	sem	gledal	košarkarsko	

tekmo. Slovenci so igrali  Francozom. ↘   dieti nisem shujšal niti za en kilogram. 

↘ Zebe me. Grem sedet  radiatorju. ↘ Grem  centru. A rabiš prevoz do postaje? ↘ Otrok 

je stekel  mami. ↘ Rezultat nogometne tekme je bil 0  1. ↘ Čevlje	moram	nesti	  

čevljarju.	↘ Letos se bom cepil  gripi. ↘  	visoki	vročini	je	šel	v	službo.

Osebni zaimki
Vstavite  zaimke v dajalniku.       26

↘ Kako  (ona) je ime? ↘ Moji starši so šli v opero. Opera  (oni)	je	bila	zelo	všeč.	↘ Sabina 

ne more odpreti okna. A  (ona) lahko pomagaš? ↘ Všeč	  (on) je slovenska glasba. ↘ Mudi 

se  (jaz)	v	službo.	↘   (ti) lahko pomagam? ↘ Na	letališču	so	  (mi) ukradli prtljago. 

Vstavite  zaimke v dajalniku.       27

↘  Mihela je moja najboljša prijateljica.  (ona) zaupam vse svoje probleme. ↘  Dober dan. 

Prijaviti	želim	krajo.	–	Kaj	pa	so	  (vi) ukradli? ↘ A  (vidva) lahko pomagam? ↘ A se 

tudi  (ti)	zdi,	da	slovenščina	sploh	ni	težka?	↘ Luka, Erika in Valentin ne jejo mesa.  

(oni)	ta	restavracija	verjetno	ne	bo	všeč.	↘ Sporočite	  (mi),	če	boste	spremenili	svoj	naslov	ali	

telefonsko številko. ↘   (jaz)	ni	nikoli	dolgčas.
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Vstavite zaimke v dajalniku.       28

↘ Hvala  (vi)	za	pomoč.	↘ Zdi se  (jaz),	da	je	Marija	noseča.	↘ Kaj  (ti) je rekel 

šef? A  (mi)	bo	povišal	plačo?	↘ Prideš popoldne k  (jaz) na kavo? ↘ Moji sestri 

se je pokvaril avto. A  (ona) lahko pomagaš? ↘ A	gre	Mateji	na	živce,	če	ljudje	zamujajo?	–	Ja,	zelo.	

 (ona)	gre	na	živce,	če	kdo	zamudi	samo	eno	minuto.↘ Študenti so imeli izpit. Profesor  

(oni)	bo	sporočil	rezultate	naslednji	teden.	↘ Martin je cel dan pospravljal stanovanje.  

(on)	se	lahko	zahvališ,	da	je	tako	čisto.	↘ Kaj	boš	kupil	Sofiji	in	Jakobu	za	poročno	darilo?	–	Dal	  

(onadva) bom vrednostni bon. ↘   (jaz)	je	zelo	všeč	ta	film.	Kaj	pa	  (ti)? ↘ A so policisti 

že	ugotovili,	kdo	  (mi)	je	porisal	blok	z	grafiti?

Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v dajalniku.      29

↘ Sestra prenavlja stanovanje. Pomagal  bom pri nakupu novega pohištva. 

↘ Dedek ima danes rojstni dan, zato 	moram	voščiti.	

↘ Moja prijateljica	živi	v	Argentini.	Letos	grem	prvič	k	  na obisk.

↘ Imam dobrega frizerja, zato hodim k 	že	10	let.

↘ Otroci jokajo, ker   mama ne dovoli gledati televizije. 

↘ Mi smo pomagali sosedom pri selitvi, zato so se 	želeli	zahvaliti	in	so	nas	povabili	na	večerjo.

Vstavite besede v pravilni obliki.      30

↘ V	službi	imam	veliko	dela,	zato	bom	prišel	domov	šele	proti	  (večer). ↘ Kdaj boš povedal

  (starš, M),	da	se	boš	poročil?	–	Jutri	  (oni) bom povedal. ↘ A	si	že	povedal
  (direktor),	da	želiš	iti	na	dopust?	–	Ne,	nisem	  (on) še povedal. ↘ Kako 

je ime   (tvoja žena)?	–	Ime	  (ona) je Veronika. ↘ Zahvaljujem se  

(vi)	za	vaš	čas.	↘ Trener	je	čestital	  (nogometaš, M) za dobro odigrano 

tekmo. ↘ Kaj boš kupila  (hčerka, D)	za	rojstni	dan?	–	Ne	vem	še.	↘ Včeraj	smo	

imeli	glasno	zabavo.	Opravičiti	se	moram	  (sosed, M). ↘   

(prijateljica,  M)	 sem	pozabila	 sporočiti,	 da	 ne	 bom	prišla	 na	 piknik.	↘  Peter, potrebovali bomo 

tvojo	pomoč.	A	  (mi) boš lahko pomagal prebeliti stanovanje? ↘ Matej se je dva dni 

počutil	slabo,	zato	se	je	naročil	na	pregled.	Prijatelj	ga	je	peljal	k	   

(osebna zdravnica) naslednji dan. Zdravnica je Mateja pregledala,  (on) predpisala zdravila 

proti  (prehlad) in sirup proti   (suh kašelj).
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Vstavite zaimke v dajalniku.       28

↘ Hvala  (vi)	za	pomoč.	↘ Zdi se  (jaz),	da	je	Marija	noseča.	↘ Kaj  (ti) je rekel 

šef? A  (mi)	bo	povišal	plačo?	↘ Prideš popoldne k  (jaz) na kavo? ↘ Moji sestri 

se je pokvaril avto. A  (ona) lahko pomagaš? ↘ A	gre	Mateji	na	živce,	če	ljudje	zamujajo?	–	Ja,	zelo.	

 (ona)	gre	na	živce,	če	kdo	zamudi	samo	eno	minuto.↘ Študenti so imeli izpit. Profesor  

(oni)	bo	sporočil	rezultate	naslednji	teden.	↘ Martin je cel dan pospravljal stanovanje.  

(on)	se	lahko	zahvališ,	da	je	tako	čisto.	↘ Kaj	boš	kupil	Sofiji	in	Jakobu	za	poročno	darilo?	–	Dal	  

(onadva) bom vrednostni bon. ↘   (jaz)	je	zelo	všeč	ta	film.	Kaj	pa	  (ti)? ↘ A so policisti 

že	ugotovili,	kdo	  (mi)	je	porisal	blok	z	grafiti?

Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v dajalniku.      29

↘ Sestra prenavlja stanovanje. Pomagal  bom pri nakupu novega pohištva. 

↘ Dedek ima danes rojstni dan, zato 	moram	voščiti.	

↘ Moja prijateljica	živi	v	Argentini.	Letos	grem	prvič	k	  na obisk.

↘ Imam dobrega frizerja, zato hodim k 	že	10	let.

↘ Otroci jokajo, ker   mama ne dovoli gledati televizije. 

↘ Mi smo pomagali sosedom pri selitvi, zato so se 	želeli	zahvaliti	in	so	nas	povabili	na	večerjo.

Vstavite besede v pravilni obliki.      30

↘ V	službi	imam	veliko	dela,	zato	bom	prišel	domov	šele	proti	  (večer). ↘ Kdaj boš povedal

  (starš, M),	da	se	boš	poročil?	–	Jutri	  (oni) bom povedal. ↘ A	si	že	povedal
  (direktor),	da	želiš	iti	na	dopust?	–	Ne,	nisem	  (on) še povedal. ↘ Kako 

je ime   (tvoja žena)?	–	Ime	  (ona) je Veronika. ↘ Zahvaljujem se  

(vi)	za	vaš	čas.	↘ Trener	je	čestital	  (nogometaš, M) za dobro odigrano 

tekmo. ↘ Kaj boš kupila  (hčerka, D)	za	rojstni	dan?	–	Ne	vem	še.	↘ Včeraj	smo	

imeli	glasno	zabavo.	Opravičiti	se	moram	  (sosed, M). ↘   

(prijateljica,  M)	 sem	pozabila	 sporočiti,	 da	 ne	 bom	prišla	 na	 piknik.	↘  Peter, potrebovali bomo 

tvojo	pomoč.	A	  (mi) boš lahko pomagal prebeliti stanovanje? ↘ Matej se je dva dni 

počutil	slabo,	zato	se	je	naročil	na	pregled.	Prijatelj	ga	je	peljal	k	   

(osebna zdravnica) naslednji dan. Zdravnica je Mateja pregledala,  (on) predpisala zdravila 

proti  (prehlad) in sirup proti   (suh kašelj).
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4. Sklon ↘   tožilnik
Vstavite besede v tožilniku ednine.      31

↘  Rad igram  (košarka). ↘  Kupujem  (hiša). ↘  Danes moram poklicati  

 (oče). ↘ Pripravljam  (večerja). ↘ Potrebujem   

(nova postelja). ↘ Želim	imeti	   (velik pes). ↘ Prodajam  

 (rabljeno pohištvo). ↘ Koliko	časa	se	učiš	  (slovenščina)? ↘ Jaz 

pijem  (limonada), moj sin pa   (mineralna voda).  

↘ Za kosilo bom jedel   (pečen piščanec). ↘ Potrebujem  

 (nov telefon). ↘ Simon bere   (zanimiva knjiga), njegov 

brat pa   (športna revija). ↘ Imam   

(starejši brat).

Vstavite besede v tožilniku množine.       32
↘  Iz dnevne sobe imam lep razgled na  (gora). ↘ Polona je novinarka. Piše  

(članek) za   (spletni časopis) in  (revija). ↘ Kupil sem 

 (jajce) in  (jogurt). ↘ To je servis za  (kolo). ↘ V stanovanju 

je treba zamenjati  (okno). ↘  Danes	 nimam	 časa	 za	 pijačo.	 Imam	  

(opravek). ↘ Za	pusta	vedno	pečem	  (krof). ↘ V tej trgovini prodajajo  

(tiskalnik),   (prenosni računalnik) in   

 (računalniška miška). ↘  Rad jem  (jabolko). Vsak dan pojem tri.  

↘ Na	dvorišču	je	prostor	za	štiri	  (avtomobil). 

Vstavite besede v tožilniku dvojine.       33
↘  Sendvič	 stane	 dva	  (evro). ↘  Imam dve  (sestra). ↘  Peter ima 

dva  (brat). ↘ Čakam	te	že	dve	  (ura)! ↘  Moj sin je star dve  (leto).  

↘ Imam dva  (priimek) in dve  (ime). ↘ Za malico pojem dve  

(žemlja) ali dva  (rogljiček). ↘ V stanovanju imam dve  (ogledalo). 

↘ Čez	dva	  (teden)	se	bodo	začele	olimpijske	igre.	↘ Kupil sem dve  (kolo)	–	eno	

za	sina	in	eno	za	hčerko.	↘ Vlak	bo	odpeljal	čez	dve	  (minuta).

Vstavite besede v tožilniku ednine, dvojine oziroma množine.       34
↘  Moram fotokopirati  (dokument,  M). ↘  Za  (večerja) sem 

pojedel dve  (palačinka, D). ↘ V tej trgovini prodajajo   

(otroška igrača, M),   (otroško oblačilo, M) in  (knjiga, M) za 

 (otrok, M). ↘ Martin, a bi jedel  (špaget, M)?	–	Ja,	z	veseljem.	↘ Potrebujem 

  (nova očala*). ↘ Kam greš na  (počitnice*). ↘ Z	družino	gremo	

poleti v  (hrib, M). ↘ Včeraj	sem	se	naučil	dve	   (nova beseda, D). 

↘ Moj sosed ima dva  (pes, D). ↘ Razprodaje	se	bodo	začele	čez	tri	  (dan, M). ↘ V 

garaži	imam	tri	   (parkirno mesto, M). ↘ Test	ni	bil	težek.	Samo	na	dve	

 (vprašanje, D) nisem znal odgovoriti. ↘ Ta	rastlina	ni	užitna	za	  (človek, M).
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Dokončajte povedi,	kot	kaže	primer.      35
Gledam televizijo, poročila, novice, nogomet  …

Igram 

Kuham 

Čakam	

Imam 

Pijem 

Iščem	

Jem 

Potrebujem 

Prenavljam 

Vstavite predloge: v, na, za, po, čez.      36
↘ 	rojstni	dan	sem	dobil	nove	plesne	čevlje.	↘ Otroci grejo vsako jutro  šolo. ↘ Tatjana gre 

 otroka v vrtec. ↘   nedeljo grem  morje  Hrvaško. ↘ Pešci grejo  cesto na 

prehodu  pešce. ↘   sredo imam pomemben sestanek. ↘  Trikrat  teden hodim  

glasbeno šolo.↘ Vsako soboto grem 	tržnico.	↘ Se dobiva  eno uro pred kinom? ↘ Gremo 

 Bled  kremšnito? ↘   most greš lahko samo peš ali s kolesom. ↘ Berem oglase  

stanovanje. ↘ Moram iti v trgovino  kruh.

Osebni zaimki
Vstavite zaimke v tožilniku.      37

↘ A	si	videl	Mateja?	–	Ja,	videl	sem	  (on). ↘ Maja  (ti)	je	klicala.	Pokliči	  (ona)	čim	prej	nazaj.	

↘ Ali	tudi	vi	čakate	na	avtobus?	–	Ja,	čakam	  (on)	že	20	minut.	↘ Prosim  (vi), da zaprete 

okna	in	ugasnete	luči,	preden	greste	iz	pisarne.	↘ Pohitimo! Peter  (mi)	čaka	pred	pošto.	↘ A  

(ti)	lahko	pokličem	danes	popoldne?	–	Popoldne	imam	opravke.	Rajši	  (jaz)	pokliči	proti	večeru.

Vstavite zaimke v tožilniku.      38
↘  Iščete	  (jaz) ali mojo sodelavko? ↘  Šef je jezen na  (mi),	 če	ne	pridemo	 točno	v	

službo.	↘ Jaz	in	moj	sodelavec	Nikolaj	še	nikoli	nisva	zamudila	v	službo,	zato	  (midva) je šef 

pohvalil. ↘ Od	kod	poznaš	Laro	in	Marka?	A	sta	tvoja	soseda?	–	Ne,	nista	moja	soseda.	  

(on) poznam iz otroštva,  (ona)	pa	sem	spoznal	v	službi.	↘ Moj	mož	in	sin	imata	naslednji	teden	

rojstni dan. Za  (onadva)	pripravljam	presenečenje.	↘ Ta paket je za  (ti). Izvoli. 

↘ Marta ima pet otrok. Vsi so dobri športniki in Marta je zelo ponosna na  (oni).

Vstavite zaimke v tožilniku.      39
↘ Včeraj	sem	kupil	avto.	Plačal	  (on) bom po obrokih. ↘ Moja	babica	je	bila	krasna	ženska.	Na	

 (ona) imam zelo lepe spomine. ↘ A je ta kava za  (jaz)?	–	Ne,	za	  (ti) je kava 

s smetano. ↘ A  (vi) lahko nekaj vprašam? ↘ Eva	se	ne	počuti	dobro.	Boli	  (ona) glava. ↘ 
 (mi) zanima politika,  (oni) pa moda. ↘ Kdo	je	bil	človek,	ki	  (vidva) je ustavil na 

cesti? ↘ A  (jaz)	razumeš?	–	Ja,	razumem	  (ti).↘ Kje sta Mojca in Anka? A  (onidve) 

lahko	pokličeš?	↘ Otroci	zelo	želijo	videti	leva	ali	tigra,	zato	  (oni)	bom	jutri	peljala	v	živalski	vrt.	

Slovnica	↘	Samostalniki	in	pridevniki			↘ 160



Dokončajte povedi,	kot	kaže	primer.      35
Gledam televizijo, poročila, novice, nogomet  …

Igram 

Kuham 

Čakam	

Imam 

Pijem 

Iščem	

Jem 

Potrebujem 

Prenavljam 

Vstavite predloge: v, na, za, po, čez.      36
↘ 	rojstni	dan	sem	dobil	nove	plesne	čevlje.	↘ Otroci grejo vsako jutro  šolo. ↘ Tatjana gre 

 otroka v vrtec. ↘   nedeljo grem  morje  Hrvaško. ↘ Pešci grejo  cesto na 

prehodu  pešce. ↘   sredo imam pomemben sestanek. ↘  Trikrat  teden hodim  

glasbeno šolo.↘ Vsako soboto grem 	tržnico.	↘ Se dobiva  eno uro pred kinom? ↘ Gremo 

 Bled  kremšnito? ↘   most greš lahko samo peš ali s kolesom. ↘ Berem oglase  

stanovanje. ↘ Moram iti v trgovino  kruh.

Osebni zaimki
Vstavite zaimke v tožilniku.      37

↘ A	si	videl	Mateja?	–	Ja,	videl	sem	  (on). ↘ Maja  (ti)	je	klicala.	Pokliči	  (ona)	čim	prej	nazaj.	

↘ Ali	tudi	vi	čakate	na	avtobus?	–	Ja,	čakam	  (on)	že	20	minut.	↘ Prosim  (vi), da zaprete 

okna	in	ugasnete	luči,	preden	greste	iz	pisarne.	↘ Pohitimo! Peter  (mi)	čaka	pred	pošto.	↘ A  

(ti)	lahko	pokličem	danes	popoldne?	–	Popoldne	imam	opravke.	Rajši	  (jaz)	pokliči	proti	večeru.
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 (ona) imam zelo lepe spomine. ↘ A je ta kava za  (jaz)?	–	Ne,	za	  (ti) je kava 

s smetano. ↘ A  (vi) lahko nekaj vprašam? ↘ Eva	se	ne	počuti	dobro.	Boli	  (ona) glava. ↘ 
 (mi) zanima politika,  (oni) pa moda. ↘ Kdo	je	bil	človek,	ki	  (vidva) je ustavil na 

cesti? ↘ A  (jaz)	razumeš?	–	Ja,	razumem	  (ti).↘ Kje sta Mojca in Anka? A  (onidve) 

lahko	pokličeš?	↘ Otroci	zelo	želijo	videti	leva	ali	tigra,	zato	  (oni)	bom	jutri	peljala	v	živalski	vrt.	
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Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v tožilniku.      40

↘ Danes	zvečer	bom	gledal	nogometno tekmo. Pa ti? –	Tudi jaz  bom gledal.

↘ Potrebujem nove superge. A  prodajajo v tej trgovini?

↘ Kje je Rok? Imamo pošto za  .

↘ Ti si res dober prijatelj. Vedno	lahko	računam	na	  , ko potrebujem	pomoč.

↘ Otroci imajo zelo radi torto. Danes bom za 	spekla	čokoladno	torto.

↘ Jure je zaljubljen v Vesno. V  se je zaljubil na prvi pogled.

↘ A gresta vidva vedno na kavo v ta bar? Skoraj vsak dan  vidim tukaj.

↘ Katja in Helena sta moji prijateljici. Spoznala sem 	na	tečaju	nemščine.

Vstavite besede v pravilni obliki.      41

↘ A	si	že	spoznal	   (nov sosed)? ↘ To darilo je za  (ti) in za  

   (tvoja družina). ↘ A še igraš  (flavta)?	–	Ne,	nehal	sem	 

 (ona) igrati. ↘ A mi posodiš dva  (evro, D). ↘ Letos poleti grem na dopust za dva  

 (teden, D). ↘ Na	tej	fotografiji	so	Luka,	Vera	in	Gregor.	A	  (oni) prepoznaš? 

↘ Že	 tri	 	  (mesec,  M) ne jem mesa. ↘  Moja otroka hodita v 

 (osnovna šola). ↘ A piješ  (alkohol)? ↘ Imam   (nov 
šef). ↘ Pred hišo imam tri  (drevo, M): dve  (jablana, D) in 

 (ena sliva). ↘ Peter in Tilen, a  (vidva)	lahko	prosim	za	pomoč?	↘ Plačati	

moram  (položnica) za  (elektrika). ↘ Moram pomiti  

(tla*). ↘ Moj sosed ima štiri  (otrok, M)	–	dva	  (sin, D) in dve  

(hčerka, D). ↘ A	pogrešaš	mamo	in	očeta?	–	Ja,	zelo	  (onadva) pogrešam. ↘ Peter je peljal 

   (poškodovan pes) k veterinarju.
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5. Sklon ↘  mestnik
Napišite,	kot	kaže	primer.	      42

  služba↘  Sem v službi. tečaj  ↘ 

 prijatelj ↘  Katarina  ↘ 

 trgovina ↘  mama  ↘ 

 zdravnik ↘ 	 oče		↘ 

 morje ↘  sestanek  ↘

 pisarna ↘  vrtec  ↘ 

 mehanik ↘  fakulteta  ↘ 

 vlak ↘  sestra  ↘ 

Vstavite besede v mestniku ednine.      43

↘ Že	dve	uri	čakam	v	  (čakalnica) pri  (zdravnik). ↘ Kdaj greš na 

jogo?	–	Po	  (služba). ↘ Najboljše kremne rezine delajo na  (Bled). ↘ Moj	mož

je gradbenik in trenutno dela na   (veliko gradbišče). ↘ Televizijo 

gledam v   (dnevna soba). ↘ Gorivo	za	avto	natočim	na	

 (bencinska črpalka). ↘ Avtomobile proizvaja podjetje Revoz v  

(Novo mesto). ↘ Na   (Velika planina)	vedno	malicam	ajdove	žgance	in	

kislo mleko. ↘ Moje stanovanje je v   (četrto nadstropje). ↘ Na  

 (bencinski servis)	sem	vplačal	loto	listek.	↘ Ana je študirala na 

  (medicinska fakulteta) v Ljubljani. 

Vstavite besede v mestniku množine.      44

↘ Peki delajo v  (pekarna),	učitelji	v	  (šola), trgovci pa v  

(trgovina). ↘ Ob  (ponedeljek) in  (sreda)	hodim	na	fitnes.	↘ Ko sem 

bil	študent,	sem	živel	pri	  (sorodnik). ↘ Moji	otroci	so	na	počitnicah	pri	  

 (stari starš). ↘ Kvalitetne šampone in maske za lase lahko kupiš v  

 (frizerski salon). ↘ Profesorji	učijo	v	   (srednja šola). ↘ Na 

 (okno) imam zavese. ↘ Na   (hitra cesta) je dovoljena hitrost 110 

kilometrov na uro. ↘ Pogovarjali smo se o   (slovenski praznik). 

↘ Gledal sem dokumentarno oddajo o   (naravna nesreča). 

 Vstavite predloge: v, na, pri, ob, po, o.      45

↘   nedeljah je trgovina zaprta. ↘ A	si	že	bil	  Rimskih Toplicah? ↘ Prejšnji teden sem bil  

obisku  sorodnikih. ↘ Želim	si	potovati	  Evropi. ↘ Peter zelo rad debatira  politiki. 

↘  	kosilu	se	uležem	na	kavč	in	počivam.	↘ Rad sedim  oknu. ↘ Moji	znanci	živijo	  

Primorskem,  Kopru. ↘ Gremo gor z dvigalom ali  stopnicah? ↘  	čem	ste	se	pogovarjali	

 sestanku? ↘ A	Nejc	še	vedno	živi	  starših?

Slovnica	↘	Samostalniki	in	pridevniki			↘ 162



5. Sklon ↘  mestnik
Napišite,	kot	kaže	primer.	      42

  služba↘  Sem v službi. tečaj  ↘ 

 prijatelj ↘  Katarina  ↘ 

 trgovina ↘  mama  ↘ 

 zdravnik ↘ 	 oče		↘ 

 morje ↘  sestanek  ↘

 pisarna ↘  vrtec  ↘ 

 mehanik ↘  fakulteta  ↘ 

 vlak ↘  sestra  ↘ 

Vstavite besede v mestniku ednine.      43

↘ Že	dve	uri	čakam	v	  (čakalnica) pri  (zdravnik). ↘ Kdaj greš na 

jogo?	–	Po	  (služba). ↘ Najboljše kremne rezine delajo na  (Bled). ↘ Moj	mož

je gradbenik in trenutno dela na   (veliko gradbišče). ↘ Televizijo 

gledam v   (dnevna soba). ↘ Gorivo	za	avto	natočim	na	

 (bencinska črpalka). ↘ Avtomobile proizvaja podjetje Revoz v  

(Novo mesto). ↘ Na   (Velika planina)	vedno	malicam	ajdove	žgance	in	

kislo mleko. ↘ Moje stanovanje je v   (četrto nadstropje). ↘ Na  

 (bencinski servis)	sem	vplačal	loto	listek.	↘ Ana je študirala na 

  (medicinska fakulteta) v Ljubljani. 

Vstavite besede v mestniku množine.      44

↘ Peki delajo v  (pekarna),	učitelji	v	  (šola), trgovci pa v  

(trgovina). ↘ Ob  (ponedeljek) in  (sreda)	hodim	na	fitnes.	↘ Ko sem 

bil	študent,	sem	živel	pri	  (sorodnik). ↘ Moji	otroci	so	na	počitnicah	pri	  

 (stari starš). ↘ Kvalitetne šampone in maske za lase lahko kupiš v  

 (frizerski salon). ↘ Profesorji	učijo	v	   (srednja šola). ↘ Na 

 (okno) imam zavese. ↘ Na   (hitra cesta) je dovoljena hitrost 110 

kilometrov na uro. ↘ Pogovarjali smo se o   (slovenski praznik). 

↘ Gledal sem dokumentarno oddajo o   (naravna nesreča). 

 Vstavite predloge: v, na, pri, ob, po, o.      45

↘   nedeljah je trgovina zaprta. ↘ A	si	že	bil	  Rimskih Toplicah? ↘ Prejšnji teden sem bil  

obisku  sorodnikih. ↘ Želim	si	potovati	  Evropi. ↘ Peter zelo rad debatira  politiki. 

↘  	kosilu	se	uležem	na	kavč	in	počivam.	↘ Rad sedim  oknu. ↘ Moji	znanci	živijo	  

Primorskem,  Kopru. ↘ Gremo gor z dvigalom ali  stopnicah? ↘  	čem	ste	se	pogovarjali	

 sestanku? ↘ A	Nejc	še	vedno	živi	  starših?

Slovnica	↘	Samostalniki	in	pridevniki			↘ 162

Osebni zaimki
Vstavite zaimke v mestniku.       46

↘ Pri  (mi)	je	mama	glava	družine.	Kako	pa	je	pri	  (vi)? ↘ A se danes dobimo pri 

 (jaz) ali pri  (ona)? ↘ Maja	je	zaljubljena	v	Viktorja.	Ves	čas	govori	o	  (on). 

↘ Matej	je	rad	pri	bratrancih	in	sestričnah.	Večino	počitnic	preživi	pri	  (oni). ↘ Ne spomnim 

se, kdaj sem bil nazadnje pri  (ti) doma. ↘ Matija in Veronika imata veliko vnukov, zato je pri 

 (onadva) vedno polna hiša. ↘ Z	možem	imava	tri	otroke.	Veliko	se	pogovarjava	o	  

(oni). ↘ Jutri	bodo	prišli	v	Slovenijo	moji	sorodniki.	Ker	imava	z	ženo	zelo	majhno	stanovanje,	ne	bodo	

spali pri  (midva), ampak v hotelu.↘ Kdo	sta	ti	dve	ženski	na	fotografiji?	–	Na	levi	je	moja	

sestra, ob  (ona)	pa	je	njena	tašča.	

Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v mestniku.       47

↘ Na mizi je vaza, v 	pa	so	rože.

↘ Moj balkon ni velik. Na   je prostor samo za majhno mizo in stol.

↘ Kot	otrok	sem	veliko	časa	preživel	pri	teti in stricu. Pri 	se	počutim	kot	doma.

↘ Steno v dnevni sobi je treba prebeliti, ker so otroci risali po  .

↘ Ti	ne	govoriš	veliko	o	svojih	sodelavcih,	oni	pa	ves	čas	govorijo	o	  .

↘ Vidva	sta	bila	v	časopisu.	Bral	sem	članek	o	  . 

↘ A še vedno razmišljaš o novem stanovanju?	–	Ja,	še	vedno	razmišljam	o	  .

↘ Rebeka ima osebne težave,	ampak	se	noče	pogovarjati	o	  .

Vstavite besede v pravilni obliki.     48

↘ Po	operaciji	še	nekaj	časa	ležimo	v	  (bolnišnica). ↘ Petra veliko govori o  

 (Gašper). ↘ Meso kupujem v  (mesnica, M). ↘ A	si	že	bil	na

   (Ljubljanski grad)? ↘ Rok	bere	članek	o	  

(motor, M). ↘ Moja soseda je dobila delo v   (kozmetični 
salon). ↘ Moja sestra zelo rada hodi po  (trgovina,  M). ↘ Ne spomnim se, 

kdaj	sem	bil	zadnjič	na	obisku	pri	  (sorodnik, M). ↘ A	je	to	film	o	

  (prva svetovna vojna)? ↘ Pri  (mi) doma nosimo copate. Kaj 

pa pri  (vi)? ↘ Včeraj	sem	jedel	kosilo	v	   (mehiška 
restavracija). ↘ Ob  (konec) tedna je na  (cesta, M) veliko prometa. 

↘ A bomo letos spet praznovali novo leto pri  (ti)? ↘ Na	fotografiji	na	desni	sem	jaz,	

ob  (jaz) pa je moj partner. ↘ Živim	v	   

(dvosobno stanovanje). ↘ Ne znam hoditi v  (čevelj, M) z visoko peto. ↘ V stanovanju 

smrdi po  (riba, M). A si jih jedel za kosilo? ↘ Včeraj	sem	srečala	kolegico	s	fakultete.	

Mogoče	sem	zato	sanjala	o	  (ona). ↘ Na   (mejni prehod) 

smo	čakali	dve	uri.	↘ Na   (kuhinjska vrata*) ni kljuke. ↘ Marko 

ves	čas	govori	o	  (težava, M),	ki	jih	ima	v	službi.
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6. Sklon ↘  orodnik
Vstavite predlog s ali z.      49

Vozim se …  Plešem …  Igram se …

↘  avtom  ↘ 	ženo  ↘ 	hčerko

↘  kolesom  ↘ 	možem  ↘  otrokom

↘  avtobusom  ↘  prijateljem  ↘  psom

↘  skirojem  ↘  Katarino  ↘ 	mačko

↘  taksijem  ↘  Gorazdom  ↘  lego kockami

Vstavite besede v orodniku ednine.      50

↘ V	službo	se	vozim	z	  (avto), ampak danes sem šel z  (avtobus). 

↘ Strah me je potovati z  (letalo). ↘ A vsak dan prideš v šolo s  (kolo)? ↘ V 

prostem	času	najraje	kolesarim	s	  (Tim) in z  (Eva). ↘ Eno kavo z  

(mleko), prosim. ↘ Ali	si	že	kdaj	potoval	s	  (križarka)? ↘ Razmišljam o stanovanju 

z  (balkon) in  (vrt). ↘ Pred  (oče) ne kadim. ↘ Kruh 

režemo	z	  (nož). ↘ Pred	tremi	leti	sem	se	začel	ukvarjati	s	  

(prostovoljstvo). ↘ Z  (vrtnarjenje) imam veliko dela. ↘ Za  

(trgovina) je bankomat. ↘ Med    (Slovenska cesta) in  

 (Prešernov trg) je cesta zaprta. ↘ Z   (nov frizer) nisem 

zadovoljna. ↘ V	službi	delam	s	   (prenosni računalnik). 

↘ Film	se	je	začel	pred	   (ena minuta). ↘ V Slovenijo sem prišel pred  

 (eno leto). ↘ Med  (teden)	nimam	veliko	prostega	časa.	↘ Pes spi pod 

  (kuhinjska miza). 

Vstavite besede v orodniku množine.      51

↘ Za	novo	leto	se	bom	srečal	s	  (prijatelj) iz Španije. ↘ V trgovini z  

(igrača) imajo popuste. ↘ Kot študentka sem delala v trgovini z  (oblačilo). ↘  Imam 

sestanek s  (sodelavka). ↘ Z  (otrok) je veliko dela. ↘ Učitelj	

je imel sestanek s  (starš). ↘ Rad jem pico z  (goba). ↘ Kupil sem knjigo 

s   (kuharski recept). ↘  To je trgovina s  

 (poročna obleka). ↘ Jure je diplomiral pred   (5, leto). ↘ Kam 

boš šel med  (počitnice*)? ↘ Delo z  (človek)	je	včasih	zelo	

naporno. ↘ Imel	sem	težave	z	  (zob). ↘ Katarina	uživa	pri	delu	z	  (mladi), 

Andreja pa pri delu z  (odrasli).

Vstavite besede v orodniku dvojine.      52

↘ Živim	z	možem	in	dvema	  (otrok). ↘ Dobro se razumem s  

(sestra). ↘  A imaš pogosto stike z  (brat). ↘  Domov sem se vrnil pred dvema 

 (ura). ↘ Olimpijske	igre	so	se	končale	pred	dvema	  (dan). ↘ Pred 

dvema  (leto)	sem	se	veselila	nove	službe,	danes	pa	sem	je	že	naveličana.	
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↘ Živim	z	možem	in	dvema	  (otrok). ↘ Dobro se razumem s  

(sestra). ↘  A imaš pogosto stike z  (brat). ↘  Domov sem se vrnil pred dvema 

 (ura). ↘ Olimpijske	igre	so	se	končale	pred	dvema	  (dan). ↘ Pred 
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Vstavite besede v pravilni obliki.      53

↘ Sanjam o hiši z  (bazen),    (velika garaža),  

 (zeliščni vrt),   (veliko dvorišče) in  (savna). 

↘ Ana	živi	v	mestu	z	    (nova železniška postaja),  

 (lepa galerija, M),   (zanimiv muzej, M) in s 

  (pediatrična bolnišnica). ↘ Tadej	živi	v	zanimivi	ulici.	To	je	

ulica z   (nov hotel),   (moderen butik, M), 

  (star vodnjak) in   (dobra 

kavarna, M). ↘ Kaj	delata	Katarina	in	Marko?	–	Marko	pere	avto,	Katarina	pa	se	ukvarja	z	  

(otrok, M). ↘ A	se	družiš	s	  (sosed, M)?	–	Z	dvema	  (soseda, D)	včasih	

spijem kavo. ↘ Pred   (nogometno igrišče)	je	veliko	parkirišče.	

Dokončajte povedi.       54

↘ Pogosto se pogovarjam s/z . 

↘ Rad/a se sprehajam s/z .

↘ Delam s/z .

↘ Ukvarjam se s/z .

↘ Imam probleme s/z .

↘ Na	tečaj	pridem	s/z	 .

Vstavite predloge: s/z, pred, nad, med, pod, za.      55

↘ Moja hiša je  trgovino in pošto. ↘   otroki ne kadim. ↘  	posteljo	imam	veliko	luč.	

↘ V	službi	sem	  starejšimi. ↘ Kje	 je	mama?	–	  eno minuto je šla v trgovino. ↘   

odmorom	imam	čas	za	kavo.	↘ Copati so  mizo. ↘ Moja hiša je majhna, ampak spredaj je veliko 

dvorišče,	  hišo pa velik vrt. ↘ ………….	sosedi	se	odlično	razumem.	↘ Zelo sem zadovoljen  

službo.	↘   vikendom grem po navadi na izlet. ↘ Počakal	te	bom	  pošto.
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Osebni zaimki
Vstavite osebni zaimek v orodniku.      56

↘ Mi gremo na kosilo. A greš z  (mi)? ↘ Moji	sosedi	so	zelo	zabavni.	Veliko	se	družim	z	

 (oni). ↘ Petra sedi v prvi vrsti, za  (ona) pa sedi Jerneja. ↘ Marko sedi v prvi vrsti, Ana 

pa sedi za  (on). ↘ Midva	meniva,	da	živali	v	živalskih	vrtovih	trpijo.	–	Jaz	pa	se	ne	strinjam	z	

 (vidva). ↘ A grem lahko s  (ti)? ↘ Lahko greš z  (jaz) ali pa se pelji z 

 (oni). ↘ Anica gre z  (midva)	v	knjižnico.	↘ Ti imaš zelo dober smisel za humor. 

Ko sem s  (ti), se vedno veliko smejem. ↘ Greš jutri z  (jaz) po razprodajah? ↘ Mi 

mislimo, da bi bilo dobro imeti sestanek stanovalcev v bloku. A se strinjate z  (mi)? 

Zamenjajte označene besede z osebnimi zaimki v orodniku.      57

↘ Moj brat misli, da kozarec vina na dan škodi zdravju. Jaz se ne strinjam z .

↘ Vsako sredo grem na kosilo s sestro, ampak ta teden ne bom šel z , ker je na potovanju.

↘ Oče in mama	želita,	da	bi	živel	z	 .

↘ Jaz grem na sprehod. Greš z ?

↘ Matic in Klemen! A	lahko	prideta	sem	za	trenutek?	Šef	želi	govoriti	z	 .

↘ Soseda ima tri otroke. Z 	pogosto	igra	družabne	igre.

↘ Jaz in moj mož greva vsako leto na dopust v tujino. Najin pes vedno potuje z  . 

↘ Mi	smo	vozili	počasi,	ker	je	bil	pred	  policijski avto.

↘ A greste vi tudi na piknik? A lahko vozim za  , ker ne poznam poti?

Vstavite besede v pravilni obliki.      58

↘ Kaj si delal med  (praznik, M)? ↘ S	prijatelji	grem	v	gledališče.	Dobimo	se	ob	

19.00 pred  (vhod). ↘ A si zadovoljen z   (nova služba)? 

↘ A se lahko peljem s  (ti) do centra? ↘ Pred   (naš 
blok)	 je	veliko	parkirišče.	↘ Pred  (dopust)	moram	končati	projekt.	↘ Rad 

delam z  (človek,  M). ↘ Mojca	se	 je	vpisala	na	srednjo	vzgojiteljsko	šolo,	ker	želi	

delati z  (otrok, M). ↘ Naše	stanovanje	je	v	pritličju,	nad	  (mi)	pa	živi	
znan	 slovenski	 režiser.	 ↘  Med   (službeni čas) ne smem 

piti alkohola. ↘  A lahko za trenutek govorim z  (vi)? ↘ Moj	 otrok	 se	 rad	 druži	 s	

 (sošolec, M) in  (sošolka, M). ↘ Moja soba je nad  

(garaža). ↘ A si opazil, da za  (mi)	že	pol	ure	vozi	isti	avto?	↘ V	prostem	času	se	ukvarjam	

z  (otrok, D). ↘ Novo leto bom praznoval s  (prijatelj, M). ↘ A 

si	že	preizkusil	nove	pohodne	čevlje?	A	so	v	redu?	–	Ja,	zelo	sem	zadovoljen	z	  (oni). 
↘ Ta vikend grem s  (hčerka) na morje. ↘ Lepo je bilo sodelovati z  (vi).
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Svojilni zaimki in pridevniki↘  čigav?
Odgovorite,	kot	kaže	primer.	      59

Čigav je ta svinčnik? (ti)  ↘ Ta svinčnik  je tvoj.

Čigav	je	ta	zvezek?	(jaz)  ↘ 

Čigavo	je	to	pismo?	(vi)  ↘ 

Čigava	je	ta	kapa?	(on)  ↘ 

Čigava	je	ta	knjiga?	(ti)  ↘ 

Čigav	je	ta	avto?	(onidve)  ↘ 

Čigavo	je	to	stanovanje?	(midva)↘ 

Čigav	je	ta	telefon?	(ona)  ↘ 

Čigava	je	ta	mačka?	(onadva)  ↘ 

Čigava	je	ta	hiša?	(mi)  ↘ 

Čigav	je	ta	vrt?	(oni)  ↘ 

Vstavite ustrezno obliko besede čigav.       60

↘  je ta denarnica? ↘ 	je	ta	ključ?	↘ 	so	ti	čevlji?	

↘  so te barvice? ↘  je to kolo? ↘ 	so	ta	očala?	

↘ 	 je	 ta	 brisača?	↘ 	 so	 te	 hlače?	↘  je ta kuli? 

↘  je ta torba? ↘  so ti papirji? ↘  je ta telefon?

Tvorite svojilni pridevnik.      61

mama  ↘ mamin  brat  ↘ bratov  Matjaž	 ↘ 
sestra  ↘  Barbara  ↘  prijatelj  ↘ 

Simon  ↘  Katarina  ↘  profesor  ↘ 

sosed  ↘  Janez  ↘  bratranec  ↘
soseda  ↘  Peter  ↘  Mojca  ↘ 

oče	 ↘  Luka  ↘  France  ↘ 

Tvorite svojilni pridevnik in postavite besedo v pravilno obliko.      62

To je mamina (mama) torbica.

↘  (oče) avto je nov.

↘ Lego kocke so  (sin)	najljubša	igrača.

↘ To kolo je  (Marko).

↘ Vzel sem  (Tomaž)	dežnik,	ker	sem	svojega	pozabil	doma.

↘ A	je	to	tvoja	denarnica?	–	Ne,	ni	moja.	Mislim,	da	je	  (Polona).

↘ Za  (babica)	80.	rojstni	dan	bomo	imeli	veliko	družinsko	zabavo.

↘  (Žiga)	nova	punca	je	zelo	simpatična.
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Lastnostni pridevniki ↘  kakšen?
Dopolnite,	kot	kaže	primer.		      63

Majica je siva.  

Jakna je   Denarnica je  

Drevo je   Pulover je  

Jabolko je   Avto je  

Hiša je   Hladilnik je  

Bluza je   Šal je  

Odgovorite,	kot	kaže	primer.      64

Kakšna je vaša jakna?  ↘ Moja jakna je topla, draga in nova.

Kakšna je vaša denarnica?  ↘ 

Kakšen je vaš telefon?  ↘ 

Kakšna je vaša torba?  ↘ 

Kakšen je vaš sosed?  ↘ 

Kakšen	je	vaš	dežnik?	 ↘ 

Kakšno je vaše stanovanje?  ↘ 

Vrstni pridevniki ↘  kateri?
Tvorite pridevnike in jih uporabite v pravilni obliki.        65

Slovenija ↘    jezik služba ↘   avto

pošta ↘   številka jezik ↘  	tečaj

sadje ↘   jogurt svet ↘   rekord

družina ↘  	član	 mleko ↘   izdelek

pisarna ↘   stol meso ↘  namaz 

radio ↘   program puran ↘   zrezek

Tvorite pridevnike in jih uporabite v pravilni obliki.        66
↘ Moja specialiteta je  (goba) juha. ↘ Kaj	ti	je	bolj	všeč	–	  (zelenjava) 

ali  (fižol) juha? ↘ Zdravljica je  (država) himna Republike Slovenije.  

↘   (predsednik) mandat v Sloveniji traja 5 let. ↘ Všeč	so	mi	  

(jutro) in  (večer) sprehodi ob morju. ↘ Za  (rojstvo) dan sem dobila parfum. 

↘ A imaš raje  (Slovenija) ali  (Italija) kuhinjo? ↘ V Sloveniji 

 (poletje)	počitnice	trajajo	dva	meseca,	  (zima)	počitnice	pa	samo	en	teden.		

A je to  (koruza) ali   (ajda) moka? ↘ Rad berem  

(zgodovina) romane. ↘ Ob nedeljah imamo  (družina) kosilo. ↘   

(vreme) napoved za jutri je slaba. ↘ To je  (splet)	stran	za	učenje	slovenščine.	
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Lastnostni pridevniki ↘  kakšen?
Dopolnite,	kot	kaže	primer.		      63

Majica je siva.  

Jakna je   Denarnica je  

Drevo je   Pulover je  

Jabolko je   Avto je  

Hiša je   Hladilnik je  

Bluza je   Šal je  

Odgovorite,	kot	kaže	primer.      64

Kakšna je vaša jakna?  ↘ Moja jakna je topla, draga in nova.
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Kakšen je vaš sosed?  ↘ 

Kakšen	je	vaš	dežnik?	 ↘ 

Kakšno je vaše stanovanje?  ↘ 

Vrstni pridevniki ↘  kateri?
Tvorite pridevnike in jih uporabite v pravilni obliki.        65

Slovenija ↘    jezik služba ↘   avto

pošta ↘   številka jezik ↘  	tečaj

sadje ↘   jogurt svet ↘   rekord

družina ↘  	član	 mleko ↘   izdelek

pisarna ↘   stol meso ↘  namaz 

radio ↘   program puran ↘   zrezek

Tvorite pridevnike in jih uporabite v pravilni obliki.        66
↘ Moja specialiteta je  (goba) juha. ↘ Kaj	ti	je	bolj	všeč	–	  (zelenjava) 

ali  (fižol) juha? ↘ Zdravljica je  (država) himna Republike Slovenije.  

↘   (predsednik) mandat v Sloveniji traja 5 let. ↘ Všeč	so	mi	  

(jutro) in  (večer) sprehodi ob morju. ↘ Za  (rojstvo) dan sem dobila parfum. 

↘ A imaš raje  (Slovenija) ali  (Italija) kuhinjo? ↘ V Sloveniji 

 (poletje)	počitnice	trajajo	dva	meseca,	  (zima)	počitnice	pa	samo	en	teden.		

A je to  (koruza) ali   (ajda) moka? ↘ Rad berem  

(zgodovina) romane. ↘ Ob nedeljah imamo  (družina) kosilo. ↘   

(vreme) napoved za jutri je slaba. ↘ To je  (splet)	stran	za	učenje	slovenščine.	
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Stopnjevanje pridevnikov
Vstavite pridevnike v primerniku.      67

↘ Moja sestra je  (star) kot jaz. ↘ Slovenija je  (majhen) kot Italija. 

↘ Računalnik	je	  (drag) kot telefon. ↘ Triglav je  (visok) kot Krn. ↘ Steklen kozarec 

je  (težek)	kot	plastičen.	↘ Zima je  (mrzel) kot pomlad. ↘ Tamara je 

 (mlad) kot Jasmina. ↘ Življenje	na	vasi	je	  (miren)	kot	življenje	v	mestu.	

↘ Majica je  (poceni) kot jakna. ↘  Irena je  (dober) športnica kot Saša. 

↘ Limona je  (kisel)	kot	pomaranča.	↘ Navadni jogurt je  (poceni) kot 

sadni. ↘ April je  (kratek) mesec kot marec. ↘ Medved je  (velik) kot volk. ↘ Stol je 

 (lahek) kot miza. ↘ Moje novo stanovanje je  (svetel) kot prejšnje. ↘ Danes je 

 (slab)	vreme,	kot	je	bilo	včeraj.	↘ V gorah je  (čist) zrak kot v mestih. ↘ Kolo 

je  (počasen) kot motocikel.

Vstavite pridevnike v presežniku.      68

↘ Triglav je  (visok) gora v Sloveniji. ↘ Ljubljana je  (velik) mesto v 

Sloveniji. ↘ Ptuj je  (star) mesto v Sloveniji. ↘ Sava je  (dolg) 

reka v Sloveniji. ↘ Franc je  (pogost) ime v Sloveniji. ↘   

(nizek) izmerjena temperatura v Sloveniji je -34,5 °C. ↘   (vroč) dan v Sloveniji je 

bil 8. avgust 2013, ko so izmerili 40,8 °C. 

Vstavite pridevnike v primerniku (+) ali presežniku (++).      69

↘ Družina	Novak	 je	  (velik ++)	 družina	na	vasi.	Mama	Alenka	 je	 stara	 45	 let	 in	 je	

5 let  (mlad +)	od	očeta	Tadeja.	Skupaj	 imata	kar	7	otrok,	kar	danes	ni	običajno,	saj	

je	povprečna	slovenska	družina	  (majhen +).  (star ++) otrok v 

družini	 je	star	25	 let,	  (mlad ++) pa 8 let.  (star +) otroci imajo v 

družini	  (pomemben +) in  (težek +) naloge, skrbeti morajo za 

čiščenje	in	kuhanje.	Pogosto	morajo	delati	  (zahteven +) dela na vrtu in skrbeti 

za	domače	živali,	saj	imajo	kmetijo.	  (mlad +) otroci imajo  (lahek +) naloge, kot 

je	skrb	za	hišne	ljubljenčke.	Živijo	na	  (dober ++) lokaciji na vrhu hriba in pravijo, da 

imajo  (lep ++)	razgled.	Skupaj	preživijo	veliko	prostega	časa.	Spomladi	in	poleti,	ko	je	

 (topel +) vreme, so na njivi in vrtu. Jeseni in pozimi, ko so  (hladen +) 

temperature in  (slab +)	 vreme,	pa	uživajo	 v	dnevni	 sobi	 pred	kaminom,	 kjer	 berejo	

 (nov ++) knjige in si pripovedujejo šale ali zgodbe. Televizije nimajo in je ne pogrešajo, 

saj imajo zanimive hobije. Mama plete  (pisan ++) rokavice, nogavice in kape. 

Oče	v	prostem	času	popravlja	stare	avtomobile,	da	so	ti	potem	  (dober +) in  

(hiter +).	Hčerke	pa	pečejo	  (okusen +)	sladice,	ki	jih	včasih	prodajajo	po	vasi.	Sinovi	so	

 (močen +),	zato	pogosto	opravljajo	težja	dela	okoli	hiše.	
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Glagoli

Glagol biti
Vstavite glagol biti v trdilni obliki.      70

↘ Ti  iz Ljubljane.  ↘ Vidva 	Angleža.	 ↘ Oni  Francozi.

↘ Mi  Italijani. ↘ Onadva  iz Berlina.  ↘ Jaz  Marko.

↘ Ona  Slovenka. ↘ On  Nemec.  ↘ Midva  iz Španije.

↘ Onidve  iz Kopra. ↘ One  Francozinje. ↘ Vi  iz Maribora.

Vstavite glagol biti v trdilni obliki.      71

↘ Moj brat  star 24 let. ↘ Ana in Miha  par .

↘ Jaz	in	moja	žena	  iz Srbije. ↘ Koliko  (vi) stari?

↘ One  po poklicu prodajalke. ↘ Slovenija in Avstrija 	majhni	državi.

↘ A  (vi) bolni? ↘ Midve  študentki.

↘ Od kod  (ti)? ↘ Jaz  utrujen.

↘ A  vidva soseda? ↘ Maja  stara 42 let.

↘ To  moji sodelavci. ↘ Ti in Peter  zelo prijazna.

↘ Mi  po poklicu natakarji. ↘ Onidve 	iz	Nemčije.

↘ Onadva  iz Italije. ↘ Jaz, Maja in Marko  sošolci.

Vstavite glagol biti v nikalni obliki.      72

↘ Vi  študenti iz Ljubljane. ↘ Moj sošolec 	simpatičen.

↘ Mi  stari od 18 do 23 let. ↘ Midva  iz Severne Makedonije.

↘ Boris in Ana  iz Bosne in Hercegovine. ↘ Marjan in Katja  brat in sestra.

↘ David, Andrej in Martin  iz Kranja. ↘ Mi 	preveč	utrujeni.

↘ Ona 	iz	Portoroža. ↘ Oni 	lačni.

Vstavite glagol biti v nikalni obliki.      73

A je on iz Ukrajine? – Ne, ni. ↘ A	so	oni	iz	Rusije?	–	Ne,	

↘ A	si	ti	iz	Slovenije?	–	Ne,	  ↘ A	je	on	iz	Francije?	–	Ne,	

↘ A	sta	onadva	iz	Hrvaške?	–	Ne,	  ↘ A	sta	onidve	iz	ZDA?	–	Ne,	

↘ A	je	David	iz	Italije?	–	Ne,	  ↘ A	je	Marija	iz	Beograda?	–	Ne,	

↘ A	sta	Eva	in	Katja	iz	Švice?	–	Ne,	  ↘ A	sta	Marko	in	Andreja	iz	Celja?	–	Ne,	

↘ A	sta	vidva	iz	Črne	gore?	–	Ne,	  ↘ A	so	tvoji	sosedi	iz	Slovenije?	–	Ne,	
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Glagoli

Glagol biti
Vstavite glagol biti v trdilni obliki.      70

↘ Ti  iz Ljubljane.  ↘ Vidva 	Angleža.	 ↘ Oni  Francozi.

↘ Mi  Italijani. ↘ Onadva  iz Berlina.  ↘ Jaz  Marko.
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↘ Jaz	in	moja	žena	  iz Srbije. ↘ Koliko  (vi) stari?

↘ One  po poklicu prodajalke. ↘ Slovenija in Avstrija 	majhni	državi.

↘ A  (vi) bolni? ↘ Midve  študentki.

↘ Od kod  (ti)? ↘ Jaz  utrujen.

↘ A  vidva soseda? ↘ Maja  stara 42 let.

↘ To  moji sodelavci. ↘ Ti in Peter  zelo prijazna.

↘ Mi  po poklicu natakarji. ↘ Onidve 	iz	Nemčije.

↘ Onadva  iz Italije. ↘ Jaz, Maja in Marko  sošolci.

Vstavite glagol biti v nikalni obliki.      72

↘ Vi  študenti iz Ljubljane. ↘ Moj sošolec 	simpatičen.
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↘ Boris in Ana  iz Bosne in Hercegovine. ↘ Marjan in Katja  brat in sestra.

↘ David, Andrej in Martin  iz Kranja. ↘ Mi 	preveč	utrujeni.
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Vstavite glagol biti v nikalni obliki.      73

A je on iz Ukrajine? – Ne, ni. ↘ A	so	oni	iz	Rusije?	–	Ne,	

↘ A	si	ti	iz	Slovenije?	–	Ne,	  ↘ A	je	on	iz	Francije?	–	Ne,	

↘ A	sta	onadva	iz	Hrvaške?	–	Ne,	  ↘ A	sta	onidve	iz	ZDA?	–	Ne,	
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Zanikajte.      74

Jaz sem vesela.   ↘ Jaz nisem vesela.

Moja sestra je zdravnica.  ↘ 

Ti si novinar.  ↘ 

Midva sva iz Moskve.  ↘ 

Urša in Rok sta soseda.  ↘ 

On je zelo zabaven fant.  ↘ 

Mi smo prijatelji.  ↘ 

Sonja, Maja in Darja so sošolke.  ↘ 

Vi ste prijazni.  ↘ 

Primož,	Pavlina	in	Kaja	so	lačni.	 ↘ 

Sedanjik
Spregajte glagole.      75
 ednina dvojina množina
 delati ↘ jaz ↘ midva  ↘ mi 

  ↘ ti ↘ vidva  ↘ vi 

  ↘ on ↘ onadva  ↘ oni  

 iti ↘ jaz ↘ midva  ↘ mi 

  ↘ ti ↘ vidva  ↘ vi 

  ↘ on ↘ onadva  ↘ oni 

 jesti ↘ jaz ↘ midva  ↘ mi 

  ↘ ti ↘ vidva  ↘ vi 

  ↘ on ↘ onadva  ↘ oni 

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      76

 brati ↘ Moj	brat	vsak	večer	  knjigo. ↘ Učenci	  obvestilo. ↘ Ali ti veliko ? 

  ↘ Mi radi . ↘ Alenka in Nataša 	časopis.	

 piti ↘ Janez rad  kokakolo. ↘ Polona in Alenka vsako jutro  kakav. ↘ Moji sodelavci  

radi 	zeleni	čaj.	↘ Kaj rad  (ti)? ↘ Midva med odmorom  kavo.

 imeti ↘ Mi  novega šefa. ↘ Katja  danes zabavo za rojstni dan. ↘ Kdo 	domačo	

nalogo? ↘ Direktor in tajnica  novo pisarno. ↘ Oni  veliko dela.

 spati ↘ Jaz rad . ↘ Mi ob nedeljah dolgo  ↘ Sin	 in	hčerka	  do 9.00.  

↘ Oni  zelo malo. ↘ A ti 	več	kot	8	ur?	

 iskati ↘ Kaj  (ti)? ↘   (jaz)	ključe.	↘ Oni  parkirni prostor. ↘ Maja in Rok 

 dober hotel. ↘ Jaz	in	moj	mož	  novo stanovanje.

 potovati ↘ Jaz veliko  ↘ Matej vedno  z vlakom. ↘ Oni  na Kitajsko. 

↘ Peter in Janez  po Evropi. ↘ A ti rad  z letalom?
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Dopolnite.      77
  ↘ jaz  ↘ vidva  ↘ vi  ↘ oni
 iti ↘  ↘  ↘  ↘
 jesti ↘  ↘  ↘  ↘
 dati ↘  ↘  ↘  ↘
 vedeti ↘  ↘  ↘  ↘
 povedati ↘  ↘  ↘  ↘

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      78
 iti ↘ Mi 	zvečer	na	pijačo.	↘ Kam  (vi)	po	tečaju?	↘ Anja in Simona  

zvečer	na	koncert.	↘ A 	tudi	vidva	zvečer	v	kino?	–	Ne,	midva	  na košarko.

 jesti↘  Maja vsako jutro  zajtrk. ↘ Učenci	  malico v šoli. ↘ Onadva spet  

pico. ↘ Kaj po navadi  (vi) za kosilo ? ↘ Jaz ne 	večerje.

 vedeti ↘ Ali  (ti),	koliko	je	ura?	–	Ne,	ne	  (jaz). ↘ Oni , kdo je predsednik Slovenije. 

↘ Nataša in Jure ne , kje je športna trgovina. ↘ A  (vi), do kdaj je odprta pošta?

 dati ↘ A mi  (vi) dokument, prosim? ↘ Rok	je	odličen	nogometaš.	Na	vsaki	tekmi	  gol. ↘ Vsako 

leto  (jaz)	možu	darilo	za	valentinovo.	↘ A vidva  otroku denar, ko izgubi zob? 

 povedati ↘ Ali ti  (jaz) veselo novico? ↘ Zakaj mi ne  (vi), kaj se je zgodilo? ↘ A mi lahko 

 (ti),	kaj	je	za	domačo	nalogo?	↘ Onadva vse 	mami	in	očetu.

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      79
↘ Ime mi je Tilen in  (biti) iz Slovenije.  (študirati) medicino, ker  

(želeti) postati kirurg. Zaradi študija  (ne imeti)	veliko	prostega	časa.	Moj	dan	

 (začeti se) zgodaj. Po zajtrku  (iti)	na	fakulteto	in	včasih	  (biti) 
tam	do	večera.	Ko	  (vrniti se) domov,  (biti)	zelo	utrujen.	Čas	za	prijatelje	

 (imeti) samo med vikendom.

↘ To  (biti) Martin.  (prihajati)	iz	Nemčije.	Sedaj	  (živeti) v Mariboru in 

tam  (študirati). Star  (biti) 21 let in  (ne biti)	poročen,	  (imeti) 
pa punco. Martin  (govoriti)	malo	slovensko.	Slovenščino	  (učiti se)	na	tečaju.	
↘ Maria  (biti) iz Italije, ampak zdaj  (živeti) v Sloveniji. Stara  (biti) 29 let in  

(delati) kot prevajalka.  (učiti se)	slovenščino.	  (imeti) prijatelje v Celju. V prostem 

času	  (poslušati) glasbo in  (brati).
↘Jaz	in	moja	žena	Ana	  (delati) v istem podjetju, zato  (iti) zjutraj skupaj v 

službo.	  (vstati) zgodaj, ker  (začeti)	delati	ob	7.00.	Vsako	jutro	skupaj	
 (jesti) zajtrk in  (piti) kavo. Oba  (končati)	službo	ob	treh.	

↘Valentina	 in	 njen	mož	  (živeti) v bloku.  (imeti) majhno stanovanje. 

 (želeti)	kupiti	večje	stanovanje,	ampak	  (ne dobiti) kredita.

↘Luka,	Jan	in	Žiga	  (biti) prijatelji. Vsi  (imeti)	radi	šport.	Večkrat	na	teden	  

(iti)	na	fitnes,	med	vikendi	pa	  (kolesariti),  (igrati) nogomet ali odbojko, 

 (smučati) ali  (plavati). 
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 (želeti)	kupiti	večje	stanovanje,	ampak	  (ne dobiti) kredita.

↘Luka,	Jan	in	Žiga	  (biti) prijatelji. Vsi  (imeti)	radi	šport.	Večkrat	na	teden	  

(iti)	na	fitnes,	med	vikendi	pa	  (kolesariti),  (igrati) nogomet ali odbojko, 

 (smučati) ali  (plavati). 

Slovnica	↘	Glagoli			↘	172

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      80

↘  Oni  (biti) stari 22 let. ↘  A ti  (živeti) v Kranju? ↘  Oni  

(imeti)  radi	dež. ↘ Marija  (delati) kot prevajalka. ↘ On  (hoditi) na	tečaj	

slovenščine. ↘ Onadva  (delati) kot kuharja. ↘ Midva  (govoriti) 

malo slovensko. ↘ Jaz  (ne jesti) rib. ↘ Otroci  (hoditi) v vrtec. ↘ Mi 

 (imeti) prijatelje v Piranu. ↘  Jaz vsak dan  (kupiti) kruh. ↘  Vidva 

 (brati)	časopis. ↘ Otroci  (jesti) kosilo. ↘ Ali  (vedeti – ti), koliko 

je ura? ↘ Midva  (brati) knjigo. ↘ Vidva  (razumeti) malo 

špansko. ↘ A lahko  (ponoviti – vi), prosim? ↘ Prijateljice  (biti) 

na koncertu. ↘ Slabo  (videti – jaz)	brez	očal. ↘ Jaz nikoli   (ne piti) 

kave. ↘ V	službi	veliko	  (stati – on). ↘ Maja in Miha rada  (plesati). 

↘ Zjutraj  (peljati – jaz) otroka v vrtec. ↘ Mi  (spati) do 8.00. ↘ Midva 

 (iti) na izlet. ↘ Prijatelji  (igrati) nogomet. ↘ Kdaj  (vrniti 

se – vidva) domov? ↘ Kdaj   (začeti se)	počitnice? ↘ Šola    

(končati se) 24. junija. ↘ Zjutraj takoj  (vklopiti – jaz) radio. ↘ A lahko  

(ugasniti – ti)	 luč,	 prosim? ↘  A   (smejati se – vi) meni? ↘ 

  (ne spomniti se – jaz), kako se pišeš. ↘ Midva  

(potrebovati)	počitek. ↘ Luka vsako jutro  (teči) 4 km. ↘ Onadva  (čakati) vlak. ↘ Jaz 

nikoli   (ne zamuditi)	v	službo. ↘ Midva  (priti)	domov	ob	17.	uri.  

↘ Ona  (imeti)	rada	živali. ↘ A mi lahko  (pomagati– vi), prosim?  

↘ Mi  (imeti) radi sadje. ↘ Vidva  (živeti) v Ljubljani. ↘ A   

(imeti) vi radi morje? ↘ Jaz	zvečer	  (poklicati) starše. ↘ Mama	in	oče	  

(iti) v trgovino. ↘ Ali vi  (jesti) meso? ↘ Vidva  (govoriti) dobro angleško. 

↘ Midva  (jesti)	odlično	večerjo. ↘ Jaz   (ne vedeti), od kod je Ana. ↘ Ali 

vi veliko  (potovati)? ↘ Moje prijateljice rade  (plesati). ↘ Ali ti 

rad  (piti) kavo? ↘ Vidva  (iti) na sprehod v Tivoli. ↘ Zvečer	  

(priti) na obisk prijatelji. ↘ Koliko	časa	   (voziti se – ti)	v	službo? ↘ Kaj  

(delati – vidva) popoldne? ↘ Jaz  (razumeti) rusko. ↘ Marko  (imeti) 

rojstni dan. ↘ Midva  (hoditi)	na	tečaj	plesa. ↘ Jaz  (vzeti) zdravilo 

vsako jutro. ↘ Moj	mož	  (priti) pozno domov. ↘ Moji starši  (delati) v tujini. 

↘ Tina  (kuhati)	večerjo	za	otroke. ↘ Moja sestra  (pisati) knjigo. ↘ Samo in 

Tjaša  (gledati)	film. ↘ Oni  (govoriti) tri tuje jezike. ↘ Oni veliko 

 (potovati). ↘ Po treningu  (iti – oni)	na	pijačo. ↘ Ti  (teči) 

zelo hitro. ↘ A ti  (ločevati) odpadke? ↘ Marko  (jemati) zdravila proti 

gripi. ↘ Jaz  (potrebovati) nov avto. ↘ Onadva  (spati) do 6.00. 

↘ Oni  (iti) danes v kino. ↘ A vas lahko nekaj  (vprašati – jaz)? ↘ Koga 

 (čakati – vi)? ↘ Moji sosedi  (prodajati) stanovanje. ↘ Vidva vedno 

 (zamuditi).  
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Vstavite glagole v ustrezni obliki.      81
↘ Prometni policisti  (kontrolirati) promet. ↘ Frizerji  (striči) 
lase in  (oblikovati) frizure. ↘ Varnostniki  (skrbeti) za varnost in 

red. ↘ Učitelji	  (učiti). ↘ Medicinske sestre  (skrbeti) za paciente. ↘ Zdravniki 

 (pregledati) paciente in  (postaviti) diagnozo. ↘ Gasilci 

 (gasiti)	požare.	↘ Gradbeni delavci  (graditi) ceste in  (zidati)  
hiše . ↘ Natakarji  (prinesti)	gostom	hrano	in	pijačo.	↘ Novinarji  (pisati) 
članke	za	časopise.	↘ Arhitekti  (risati)	načrte	za	stavbe.	↘ Tajnice  

(pomagati) direktorjem in  (organizirati) sestanke. ↘ Mehaniki  

(popravljati) avte. ↘ Politiki veliko  (obljubljati).

Preteklik
Napišite deležnik  na -L.      82

delati ↘ delal  imeti ↘  iti ↘ 
gledati ↘  piti ↘  priti ↘ 

dati ↘  kupiti ↘  najti ↘ 

brati ↘  jesti ↘ 	 reči	↘ 

spati ↘  pasti ↘  zapreti ↘ 

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      83

↘ Jaz prejšnji teden   (ne iti)	v	službo,	ker	   (biti) bolan.  

V ponedeljek zjutraj   (imeti)	visoko	vročino.	   (poklicati) 

zdravnika in   (naročiti se) na pregled. Zdravnik mi   (reči),  

da imam gripo in da moram ostati doma nekaj dni. Po pregledu   (iti) v lekarno.  

Tam   (dobiti) zdravila. Potem   (iti) domov in naravnost  

v posteljo. Pet dni   (ležati) in  (piti)	čaj.	Zdaj	sem	spet	zdrav!

Povežite.      84

Ona ↘  je odprl okno.

Mi ↘  sva	izgubila	ključ.

Vidva  ↘  je spala 9 ur.

On ↘  ste šle domov.

Midva ↘  sta	potrebovala	pomoč	pri	selitvi.

Ve ↘  smo	poslušali	radijska	poročila.
 

Jaz in Peter ↘  sta	že	končala	osnovno	šolo.

Vi ↘  je zaklenil vrata.

On  ↘  so imeli glasno zabavo.

Moja otroka ↘  sta pisali test.

Študenti ↘  sva	se	vpisala	na	tečaj.

Ana in Tina ↘  ste videli mavrico.

Jaz ↘  sva vstala zgodaj.

Midva ↘  je vstala zgodaj.

Onadva  ↘  sem vstala zgodaj.

Ona ↘  sta vstala zgodaj.

Oni ↘  sva najeli stanovanje.

Onidve  ↘  sta najeli stanovanje.

Vi ↘  so najeli stanovanje.

Midve ↘  ste najeli stanovanje.
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Vstavite glagole v ustrezni obliki.      81
↘ Prometni policisti  (kontrolirati) promet. ↘ Frizerji  (striči) 
lase in  (oblikovati) frizure. ↘ Varnostniki  (skrbeti) za varnost in 

red. ↘ Učitelji	  (učiti). ↘ Medicinske sestre  (skrbeti) za paciente. ↘ Zdravniki 

 (pregledati) paciente in  (postaviti) diagnozo. ↘ Gasilci 

 (gasiti)	požare.	↘ Gradbeni delavci  (graditi) ceste in  (zidati)  
hiše . ↘ Natakarji  (prinesti)	gostom	hrano	in	pijačo.	↘ Novinarji  (pisati) 
članke	za	časopise.	↘ Arhitekti  (risati)	načrte	za	stavbe.	↘ Tajnice  

(pomagati) direktorjem in  (organizirati) sestanke. ↘ Mehaniki  

(popravljati) avte. ↘ Politiki veliko  (obljubljati).

Preteklik
Napišite deležnik  na -L.      82

delati ↘ delal  imeti ↘  iti ↘ 
gledati ↘  piti ↘  priti ↘ 

dati ↘  kupiti ↘  najti ↘ 

brati ↘  jesti ↘ 	 reči	↘ 

spati ↘  pasti ↘  zapreti ↘ 

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      83

↘ Jaz prejšnji teden   (ne iti)	v	službo,	ker	   (biti) bolan.  

V ponedeljek zjutraj   (imeti)	visoko	vročino.	   (poklicati) 

zdravnika in   (naročiti se) na pregled. Zdravnik mi   (reči),  

da imam gripo in da moram ostati doma nekaj dni. Po pregledu   (iti) v lekarno.  

Tam   (dobiti) zdravila. Potem   (iti) domov in naravnost  

v posteljo. Pet dni   (ležati) in  (piti)	čaj.	Zdaj	sem	spet	zdrav!

Povežite.      84

Ona ↘  je odprl okno.

Mi ↘  sva	izgubila	ključ.

Vidva  ↘  je spala 9 ur.

On ↘  ste šle domov.

Midva ↘  sta	potrebovala	pomoč	pri	selitvi.

Ve ↘  smo	poslušali	radijska	poročila.
 

Jaz in Peter ↘  sta	že	končala	osnovno	šolo.

Vi ↘  je zaklenil vrata.

On  ↘  so imeli glasno zabavo.

Moja otroka ↘  sta pisali test.

Študenti ↘  sva	se	vpisala	na	tečaj.

Ana in Tina ↘  ste videli mavrico.

Jaz ↘  sva vstala zgodaj.

Midva ↘  je vstala zgodaj.

Onadva  ↘  sem vstala zgodaj.

Ona ↘  sta vstala zgodaj.

Oni ↘  sva najeli stanovanje.

Onidve  ↘  sta najeli stanovanje.

Vi ↘  so najeli stanovanje.

Midve ↘  ste najeli stanovanje.

Slovnica	↘	Glagoli			↘	174

Zanikajte povedi.      85
Luka	je	bil	v	službi.	 ↘ 

Nina je delala.  ↘ 

Danijela in Klavdija sta tekli.  ↘ 

Janez in Katja sta jedla v restavraciji.  ↘ 

Ana in Lidija sta odpotovali v Ameriko.  ↘ 

Moja sodelavka je šla na dopust.  ↘ 

Nikolaj je zmagal na tekmovanju.  ↘ 

Otroci so bili zaspani.  ↘ 

Tine je danes zgodaj vstal.  ↘ 

Postavite besedilo v preteklik.      86
↘ Barbara	in	Marko	sta	na	dopustu.	Tam	se	imata	zelo	lepo.	Veliko	plavata	in	se	sončita.	Barbara	na	
plaži	bere,	Marko	pa	samo	uživa	na	soncu.	Zvečer	se	sprehajata	po	mestu	in	jesta	v	lokalnih	restavracijah.	
Najraje	naročita	ocvrte	 lignje,	za	sladico	pa	pogosto	 jesta	sladoled.	Ker	hodita	zvečer	pozno	spat,	 se	
zjutraj pozno zbudita. 

↘

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      87

↘ Moj	mož	   (priti) v Slovenijo zaradi dela. ↘ Vi   (prodati) 

avto. ↘ A ti še   (ne jesti) kosila? ↘ Marija	včeraj	   (ne biti)	v	službi.	↘ Oni 

  (dati) oglas za stanovanje. ↘ Midva   (jesti) kosilo v restavraciji. 

↘ Ti   (vzeti) tableto proti glavobolu. ↘ Jaz   (čakati) avtobus 

pol ure. ↘ Mi še   (ne biti) v muzeju. ↘ Veronika   (zboleti). 

↘ Študenti   (ne protestirati). ↘ Onadva   (iskati) 

ključ.	↘ Vidva   (imeti) sestanek. ↘ Midve   (obiskati) 

muzej. ↘ Me   (praznovati) novo leto v centru. ↘ Matej še vedno 

 (ne najti)	službe.	
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Povedi postavite v preteklik.      88

Klemen	dela	domačo	nalogo.	 ↘ 

Julija pleše salso.  ↘ 

Družina	Novak	uživa	na	dopustu.	 ↘ 

Sosedovi delajo na vrtu.  ↘ 

Kdaj	končamo	tečaj?	 ↘ 

Delam	do	večera.	 ↘ 

Mitja in Marko gledata tekmo.  ↘ 

Kako	greš	na	tečaj? ↘ 

Laura	in	Ivona	se	igrata	na	igrišču.	 ↘ 

Nimam	časa.	 ↘ 

Igor ne zna kuhati. ↘ 

Prihodnjik
Spregajte glagol biti v prihodnjiku.      89

 ednina dvojina množina
 biti ↘ jaz bom ↘ midva . ↘ mi .

  ↘ ti ↘ vidva . ↘ vi .

  ↘ on ↘ onadva . ↘ oni .

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      90

↘ Jutri  (biti) petek in jaz   (delati) do 15.00. Potem   (iti)  

k frizerju in v trgovino.   (kupiti)	hrano	in	pijačo,	ker	   (priti) 

zvečer	moji	prijatelji.	Skupaj	   (gledati) nogometno tekmo. 

↘ Gospod	Dolinar	živi	v	bloku,	ampak	naslednji	mesec	    (preseliti se) v 

hišo.   (imeti) veliko dela s selitvijo. Pri selitvi mu   

(pomagati) prijatelji. 

↘ Marta    (poročiti se) v soboto. Poroka  (biti) majhna. Na poroko 

  (priti)	samo	ožji	člani	družine.	Ob	16.00	   (iti) vsi skupaj na kosilo. 

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      91

↘ Oni   (igrati) odbojko. ↘ Jaz   (poklicati) prijatelja.  

↘ Midva   (kupiti) hladilnik na obroke. ↘ On   (odpreti) 

podjetje. ↘ Ti   (pospravljati) stanovanje. ↘ Vi   

(peljati) avto na servis. ↘ Mi   (pomagati) sosedu. ↘ Onadva  

 (plačati)	položnice.	↘ Ona   (počivati) popoldne. ↘ Me  

 (organizirati) zabavo. ↘ Vidva   (iti) naslednji teden na 

dopust. ↘ Vedve   (iti) v kino.
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Povedi postavite v preteklik.      88

Klemen	dela	domačo	nalogo.	 ↘ 

Julija pleše salso.  ↘ 

Družina	Novak	uživa	na	dopustu.	 ↘ 

Sosedovi delajo na vrtu.  ↘ 

Kdaj	končamo	tečaj?	 ↘ 

Delam	do	večera.	 ↘ 

Mitja in Marko gledata tekmo.  ↘ 

Kako	greš	na	tečaj? ↘ 

Laura	in	Ivona	se	igrata	na	igrišču.	 ↘ 

Nimam	časa.	 ↘ 

Igor ne zna kuhati. ↘ 

Prihodnjik
Spregajte glagol biti v prihodnjiku.      89

 ednina dvojina množina
 biti ↘ jaz bom ↘ midva . ↘ mi .

  ↘ ti ↘ vidva . ↘ vi .

  ↘ on ↘ onadva . ↘ oni .

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      90

↘ Jutri  (biti) petek in jaz   (delati) do 15.00. Potem   (iti)  

k frizerju in v trgovino.   (kupiti)	hrano	in	pijačo,	ker	   (priti) 

zvečer	moji	prijatelji.	Skupaj	   (gledati) nogometno tekmo. 

↘ Gospod	Dolinar	živi	v	bloku,	ampak	naslednji	mesec	    (preseliti se) v 

hišo.   (imeti) veliko dela s selitvijo. Pri selitvi mu   

(pomagati) prijatelji. 

↘ Marta    (poročiti se) v soboto. Poroka  (biti) majhna. Na poroko 

  (priti)	samo	ožji	člani	družine.	Ob	16.00	   (iti) vsi skupaj na kosilo. 

Vstavite glagole v ustrezni obliki.      91

↘ Oni   (igrati) odbojko. ↘ Jaz   (poklicati) prijatelja.  

↘ Midva   (kupiti) hladilnik na obroke. ↘ On   (odpreti) 

podjetje. ↘ Ti   (pospravljati) stanovanje. ↘ Vi   

(peljati) avto na servis. ↘ Mi   (pomagati) sosedu. ↘ Onadva  

 (plačati)	položnice.	↘ Ona   (počivati) popoldne. ↘ Me  

 (organizirati) zabavo. ↘ Vidva   (iti) naslednji teden na 

dopust. ↘ Vedve   (iti) v kino.

Slovnica	↘	Glagoli			↘	176

Postavite povedi v prihodnjik.      92
Zjutraj vstanem ob 6.00.  ↘ 

A	imate	čas	za	domačo	nalogo?	 ↘ 

Jaz	in	moja	žena	greva	na	morje.	 ↘ 

Rok bere športne novice.  ↘ 

Kako	greš	danes	v	šolo	–	peš	ali	s	kolesom?	 ↘ 

Onadva	se	učita	slovenščino.	 ↘ 

Oni zamudijo avtobus.  ↘ 

Petra je doma.  ↘ 

Dežuje.	 ↘ 

Dopolnite odgovore,	kot	kaže	primer.      93

↘ A bo Peter zvečer doma? – Ne, ne bo.  ↘ A	boste	prišli	na	zabavo?	–	Ne,	

↘ A	boš	pil	kavo?	–	Ne,	  ↘ A	bosta	Vid	in	Ana	šla	študirat?	–	Ne,	

↘ A	bodo	šli	otroci	v	kino?	–	Ne,	  ↘ A	bova	prišla	pravočasno?	–	Ne,	

↘ A	bo	David	zamenjal	službo?	–	Ne,	  ↘ A	bosta	vidva	danes	kuhala?	–	Ne,	

↘ A	bo	Eva	kupila	nov	telefon?	–	Ne,	  ↘ A	bodo	one	smučale?	–	Ne,	

Preoblikujte besedilo tako, da ne bo govorilo o Martini, ampak o Martinu.      94
↘ Martina bo imela dopust od 23. decembra do 3. januarja. Takrat se bo imela zelo lepo, saj bo imela 
čas	obiskati	sorodnike	in	prijatelje.	Več	časa	bo	lahko	preživela	tudi	z	družino.	Na	predbožični	večer	bo	
z	družino	okrasila	božično	drevo	in	obdarila	vse	družinske	člane.	Dva	dni	po	božiču	bo	šla	smučat	na	
Krvavec,	 za	novo	 leto	pa	bo	šla	 z	družino	k	prijateljem	na	zabavo.	Tam	bo	veliko	 jedla,	plesala	 in	 se	
zabavala.	Po	praznikih	se	bo	vrnila	v	službo	in	voščila	srečno	novo	leto	vsem	sodelavcem	in	sodelavkam.	

↘ Martin bo 
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Naklonski glagoli
Odgovorite v celih povedih.      95
↘ A	lahko	pišete	z	levo	roko?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	delate	8	ur	brez	odmora?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	ponovite?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	dvignete	50	kilogramov?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A lahko parkiram tukaj? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	vozim	motor	brez	čelade?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	v	muzeju	lahko	fotografiram?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A morate likati danes? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A morate iti jutri na upravno enoto? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A morate shujšati? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	morate	v	službi	govoriti	slovensko?		–	Ja,	  

	–	Ne,	

↘ A	hočete	zamenjati	službo?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	želite	biti	slavni?			 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	se	želite	vpisati	v	knjižnico?			 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

Tvorite povedi v sedanjiku.      96
Sestra	–	hoteti	–	kupiti	–	nov	telefon.	↘ 

A	–	lahko	–	kupiti	(ti)	–	sadje	za	torto?	↘ 

Pralni	stroj	–	lahko	–	kupiti	(vi)	–	na	obroke.	↘ 

Danes	–	ne	moči	(jaz)	–	priti	–	na	obisk.	↘ 

Ponoči	–	ne	moči	(jaz)	–	spati.	↘ 

Otrok	–	ne	hoteti	–	jesti	zelenjave.	 ↘ 

Morati (jaz)	–	iti	–	domov.	↘ 
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Naklonski glagoli
Odgovorite v celih povedih.      95
↘ A	lahko	pišete	z	levo	roko?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	delate	8	ur	brez	odmora?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	ponovite?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	dvignete	50	kilogramov?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A lahko parkiram tukaj? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	lahko	vozim	motor	brez	čelade?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	v	muzeju	lahko	fotografiram?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A morate likati danes? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A morate iti jutri na upravno enoto? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A morate shujšati? 	 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	morate	v	službi	govoriti	slovensko?		–	Ja,	  

	–	Ne,	

↘ A	hočete	zamenjati	službo?		 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	želite	biti	slavni?			 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

↘ A	se	želite	vpisati	v	knjižnico?			 –	Ja,	  

	 –	Ne,	

Tvorite povedi v sedanjiku.      96
Sestra	–	hoteti	–	kupiti	–	nov	telefon.	↘ 

A	–	lahko	–	kupiti	(ti)	–	sadje	za	torto?	↘ 

Pralni	stroj	–	lahko	–	kupiti	(vi)	–	na	obroke.	↘ 

Danes	–	ne	moči	(jaz)	–	priti	–	na	obisk.	↘ 

Ponoči	–	ne	moči	(jaz)	–	spati.	↘ 

Otrok	–	ne	hoteti	–	jesti	zelenjave.	 ↘ 

Morati (jaz)	–	iti	–	domov.	↘ 
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Obkrožite pravilno	možnost.      97

↘ A smem – lahko odpreti okno?   ↘ Boli me zob. Lahko – Moram iti k zobozdravniku. 

↘ Mateja mora – lahko pomiti posodo.  ↘ Kje se lahko – moram prijavim na izpit? 

↘ V kinu ne morem – ne smem telefonirati.  ↘ Maja hoče – ni treba shujšati. 

↘ Želim – Lahko	imeti	hišnega	ljubljenčka.	 ↘ A smemo – lahko pisati	s	svinčnikom?	

↘ Jaz ni treba – nočem gledati tekme.  ↘ Babica lahko – ne more hoditi. 

↘	Mož	ni treba – želi kupiti nov avto.  ↘ Želite – Ne morete kaj pojesti ali boste samo pili?

↘ Rok noče – mora trenirati nogometa.  ↘ Zaradi hrupa moram – ne morem spati. 

↘ Marko, a mi želiš – lahko posodiš radirko?  ↘	A	moraš	delati	v	soboto?	–	Ne,	ne morem – ni mi treba.

Dopolnite povedi z ustrezno obliko besed: morati, ne moči, lahko, ne smeti, hoteti, želeti.      98

↘ Ob sobotah in nedeljah  dolgo spim. ↘ Maja  	iti	na	igrišče	s	prijateljicami,	

ker ji mama ne dovoli. ↘ Moji starši se  preseliti v Avstrijo. ↘    si 

kupiti novega avta, ker nimam dovolj denarja. ↘ Ker imam gripo, 	počivati	in	piti	veliko	

tekočine.	↘ Jutri 	obiščemo	stare	starše.	↘ Za	večerjo	 	jesti	palačinke.	↘ Za 

kosilo bom kuhal zelenjavno juho. 	iti	na	tržnico	in	kupiti	zelenjavo.	↘ Otrok  

gledati risanko. ↘ Ali  pride na piknik tudi moja sodelavka? ↘ Kdaj  iti na dopust? 

↘ A  zaprete okno, prosim? ↘    premakniti omare. A mi pomagaš?

Postavite povedi v sedanjik.      99

Otrok	je	hotel	iti	na	igrišče.	 ↘ 

Matej	je	moral	plačati	kazen.	 ↘ 

Gosti	ne	bodo	želeli	piti	vina.	 ↘ 

Morala bom oprati perilo.  ↘ 

Otrok	ni	hotel	pospraviti	igrač.	 ↘ 

Delavci	so	želeli	iti	na	malico.	 ↘ 

Postavite povedi v preteklik.      100

Ne smem zamuditi sestanka.  ↘ 

Moram	nositi	očala.	 ↘ 

Ne morem verjeti, da si star 40 let.  ↘ 

Nočem	iti	domov.	 ↘ 

Ni mi treba iti k vulkanizerju.  ↘ 

Lahko	grem	prej	iz	službe.	 ↘ 

Postavite povedi v prihodnjik.      101

Ne	morem	iti	na	fitnes.	 ↘ 

V soboto moram delati.  ↘ 

Ne smem parkirati tukaj. ↘ 

Ni mi treba kuhati.  ↘ 

Nekaj	mesecev	po	operaciji	ne	smem	teči.	 ↘ 

Lahko delam od doma.  ↘ 
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Velelnik
Obkrožite ustrezni nasvet.      102

↘  Zob me boli. ↘  Utrujena sem. ↘  Vroče mi je. 

a    Obleci si jakno. a   	Napiši	domačo	nalogo. a    Pojdi v lekarno.

b    Pojdi k zobozdravniku. b   	Počivaj. b   	Pij	čaj.

c    Jej veliko zelenjave. c    Zapri okno. c    Sleci se.

↘  Oči me pečejo. ↘  Zebe me. ↘  Glava me boli. 

a   	Pojej	sendvič.	 a    Spij kozarec vode. a    Vzemi tableto.

b    Vzemi kapljice. b    Bodi tiho. b    Odpri vrata.

c    Usedi se. c    Obleci se. c    Usedi se.

Kako bi svetovali?      103

Žejen	sem.	↘  

Zebe me. ↘  

Dolgčas	mi	je.	↘  

Slabo mi je. ↘  

Imam	vročino.	↘  

Vrti se mi. ↘  

Zaspana sem. ↘  

Boli me hrbet. ↘  

Sonce me je opeklo. ↘  

Tvorite velelnik.      104
Nasveti za zdravo življenje

Veliko	časa	morate	biti	na	svežem	zraku.	↘ 

Doma	in	v	službi	morate	pogosto	odpreti okna. ↘ 

Piti morate veliko vode in jesti zdravo hrano. ↘ 

Dovolj morate počivati in spati.  ↘ 

Ne smete piti veliko alkohola in kaditi. ↘ 

Redno morate hoditi k zdravniku na preglede. ↘ 

Redno se morate ukvarjati s športom, iti na sprehod ali telovaditi.  ↘ 
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Rad
Tvorite ustrezno obliko besede rad.      105
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one

      

↘  rad ↘ rada ↘ ↘ ↘ ↘

Vstavite ustrezno obliko besede rad.      106

↘ Lidija 	teče,	njen	mož	pa	  kolesari. 

↘ Onadva 	gledata	filme,	onidve	pa	  poslušata glasbo. 

↘ Moja otroka 	dolgo	spita,	sosedova	hčerka	pa	se		  zgodaj zbudi. 

↘ Tanja ima  sadje in zelenjavo, Branko pa  je meso. 

↘ Mi gremo  v hribe. 

↘ Me  telovadimo, oni pa 	počivajo.	

↘ Midva	z	možem	 	obiščeva	prijatelje.	

↘ Alja, Ksenija in Janja imajo  svoje delo. 

↘ Midva  potujeva. Ali vidva tudi  potujeta? 

↘ Mitja, Zoran in Gordan  gledajo nogomet. 

↘ Irena 	bere,	njen	mož	pa	  gleda televizijo. 

↘ A vi  kuhate?  

↘  Moja sestra gre 	na	knjižni	sejem.	

↘ 	Moj	mož	ima	  italijansko hrano. 

↘  Naša soseda  vrtnarita.  

↘  Sodelavci  veliko delajo.  

↘  Moja prijateljica je 	oblečena	po	zadnji	modi.

Odgovorite v povedih.       107
↘ Kaj radi delate ob koncu tedna? .

↘ Kaj radi jeste? .

↘ Kaj radi pijete pri kosilu? .

↘ Kakšno glasbo radi poslušate? .

↘ Kam greste radi na dopust? .

↘ Koga	radi	obiščete?	 .

↘ Kateri ples imate radi? .
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Prostorski prislovi
Ustrezno razvrstite besede.      108

↘ Kje? / Kam? 

↘ tja         ↘ gor         ↘ sem         ↘ noter         ↘ ven         ↘ dol         ↘ naprej         ↘ domov         ↘ nazaj

↘ doma /  ↘ zunaj /  ↘ zgoraj / 

↘ tukaj /  ↘ notri /  ↘ zadaj / 

↘ tam /  ↘ spodaj /  ↘ spredaj / 

Katera beseda manjka: doma ali domov? Dopolnite.      109

↘ A greš ? ↘ Peter	danes	ni	šel	v	službo.	Ostal	je	 , ker je zbolel. ↘ Kdaj boš 

prišel ? ↘ Čez	tri	dni	se	vrnem	  . ↘ A imaš  dostop do interneta? 

↘ Oprosti, ampak ne morem iti s tabo na izlet. Imam veliko dela  . ↘ Avto se mi je pokvaril. 

A me lahko pelješ ? ↘ Nikoli ne nosim dela  . ↘ Med vikendom sem najrajši 

 . ↘ Mudi se mi  . Otrokom sem rekla, da bom , ko se vrnejo iz šole.

Obkrožite.      110

↘ Kdaj greste domov – doma?
↘ Gospa	Potočnik,	kje	ste	doma – domov?
↘ Jaz	bom	ob	petih	že	doma – domov, kdaj pa boš ti prišel doma – domov?
↘ Otroci	premalo	časa	preživijo	ven – zunaj.	Preveč	časa	so	noter – notri	za	računalnikom.
↘ Kmalu bomo prišli na vrh hriba. Zgoraj – gor je	dobra	gostilna.	Tam	bomo	spili	čaj	in	pojedli	kosilo,	

potem pa se bomo vrnili spodaj – dol. 
↘ Kolo imam spodaj – dol v kleti.
↘ Zunaj – ven je lepo vreme, zato so ljudje šli zunaj – ven.
↘ Oče	je	v	garaži.	A	greš	lahko	tja – tam	in	mu	rečeš,	da	pride	tukaj – sem,	ker	potrebujem	njegovo	pomoč?
↘ To je naša šola. Sem – tukaj	sem	preživel	veliko	lepega	časa.
↘ V kinu ponavadi sedim zadaj – nazaj.
↘ Pojdite kar naprej – spredaj po tej cesti. Tukaj – tam boste na koncu ulice videli pošto. 
↘ Lahko	greste	na	odmor,	ampak	pridite	čim	prej	nazaj – zadaj.
↘ Manja in Rok bosta tja – tam. A prideš tudi ti tam – tja?
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Časovni prislovi
Obkrožite	ustrezno	možnost.      111

↘ Lani – Letos bom imel dopust avgusta.

↘	Ker	se	moja	služba	začne	zgodaj – pozno, hodim spat okoli desetih.

↘ Jutri – Včeraj bom gledal nogometno tekmo.

↘ Zvečer – Včeraj je bila nedelja, zato sem lahko dolgo spal.

↘ Jutri – Zjutraj pred zajtrkom telovadim.

↘ Zdaj likam, prej – potem	pa	sem	čistil	okna.

Smiselno dopolnite s spodnjimi besedami.       112
↘ danes         ↘ jutri         ↘ včeraj         ↘ lani         ↘ letos         ↘ poleti         ↘ pozimi         ↘ spomladi         
↘ jeseni         ↘ prej         ↘ potem         ↘ najprej         ↘ zgodaj         ↘ pozno         ↘ zjutraj         ↘ zvečer         
↘ dopoldne         ↘ popoldne         ↘ ponoči         ↘ podnevi         ↘ opolnoči         ↘ opoldne         ↘ takrat

↘  vedno jem zajtrk, 	pa	večerjo.

↘ Spat	hodim	okrog	polnoči.	–	Zakaj	pa	ne	hodiš	spat	bolj	 ?

↘ Dvakrat letno grem na dopust: 	grem	smučat,	  pa na morje.

↘  drevesom odpadejo listi.

↘ Jan in Maja sta se spoznala pred desetimi leti na novoletni zabavi in od  sta zelo 

dobra prijatelja.

↘ Delam v dveh izmenah. En teden delam , drug teden pa  .

↘ Kaj je 	za	kosilo?	–	Testenine	s	paradižnikovo	omako.

↘ Po navadi pridem domov ob 16.00, ampak danes sem prišel pol ure  .

↘ Ko	pridem	v	službo,	  spijem kavo.

↘  imam okna odprta, ko grem spat, pa jih zaprem.

↘  sem praznoval novo leto na trgu,  pa bom doma.

↘ V	katerem	letnem	času	imaš	rojstni	dan?	–	Rojstni	dan	imam	 , 20. aprila.

↘ Ko sem hodil v srednjo šolo, sem zelo rad spal. Po navadi sem vstal zelo  . 

↘ Osnovno šolo sem obiskoval v Ljubljani,  smo se preselili v Maribor.

↘ Sosedov	pes	je	vso	noč	lajal,	zato	sem	  zelo slabo spal.

↘ Oprosti,	danes	nimam	časa	za	pijačo.	–	V	redu.	Kaj	pa	 ?

↘ Peter je imel 	rojstni	dan.	A	si	ga	poklical	in	mu	čestital?	–	Ja,	nisem	pozabil.

↘ Za	novo	leto	točno	 	nazdravimo	s	šampanjcem	in	si	voščimo	srečno	novo	leto.

↘ Moji	sosedi	imajo	kosilo	točno	  .
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Vezniki
Izberite ustrezni veznik.      113

↘ ampak ↘ ker ↘ ko Rad bi tekel na Ljubljanskem maratonu,  nimam kondicije. 

↘ in ↘ ki ↘ ker Šel sem v trgovino,  sem potreboval kruh in mleko. 

↘ Čeprav ↘ Zato ↘ Ali 	je	deževalo,	sem	šel	na	sprehod.

↘ če ↘ čeprav ↘ ker Pokliči	me,	  potrebuješ kaj iz trgovine.

↘ in sicer ↘ ali ↘ ko Ti lahko ponudim vaniljev 	čokoladni	sladoled?

↘ Čeprav ↘ Zato ↘ Kadar 	imam	čas,	berem	knjige	in	poslušam	glasbo.

↘ Kadar ↘ Ker ↘ Zato 	se	mi	je	pokvaril	avto,	nisem	prišel	pravočasno	v	službo.

↘ zato ↘ ker ↘ ali Veliko	sem	se	učil,	  sem uspešno opravil izpit.

↘ Čeprav ↘ Ker ↘ Ko 	sem	bil	mlad,	sem	veliko	potoval,	zdaj	pa	nimam	več	časa.

↘ ali ↘ ampak ↘ če Želel	sem	poklicati	sošolca,	  nisem imel njegove številke.

↘ in sicer  ↘ ker ↘ ali Kupil sem veliko sadja,  lubenico, jabolka, banane in jagode.

Vstavite ustrezni veznik.      114

↘ Zelo rad bi šel z vami na izlet,  ne morem.

↘	Sestanek	se	bo	začel	ob	8.00.	Prosim	vas,	 	ste	točni.

↘	Vse	najboljše,	Mitja!	Želim	ti	veliko	zdravja	  zadovoljstva.

↘ 	bi	potreboval	pomoč,	bi	te	poklical.

↘ Avto imam na servisu, 	bom	šel	v	službo	s	kolesom.	

↘ 	je	bil	promet	gost,	sem	prišel	pravočasno	v	službo.

↘ 	sem	na	dopustu,	ne	razmišljam	o	službi.

↘	Na	tečaj	se	lahko	prijaviš	po	telefonu	  prek spleta.

↘ Nikoli ne potujem z letalom,  me je strah.

Dokončajte povedi.      115

↘ Ni	mi	všeč	moja	služba,	zato	

↘ Če	bom	zbolel/a,	

↘ Ko	sem	končal/a	osnovno	šolo,	

↘ Nisem dobro spal/a, zato 

↘ Poklical/a sem prijatelja, ampak 

↘ Ker nisem imel/a denarja pri sebi, 

↘ Ko bo otrok star 6 let, 

↘ Želel/a	sem	iti	na	dopust,	ampak	

↘ Čeprav	imam	čas,	

↘ Kadar	je	sončno	vreme,	

↘ Prijavil/a sem se na izlet, ampak 

↘ Nisem vedel/a, ali 

↘ Sin	se	v	glasbeni	šoli	uči	igrati	inštrument,	in	sicer	
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Vezniki
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↘ Ni	mi	všeč	moja	služba,	zato	

↘ Če	bom	zbolel/a,	

↘ Ko	sem	končal/a	osnovno	šolo,	

↘ Nisem dobro spal/a, zato 

↘ Poklical/a sem prijatelja, ampak 

↘ Ker nisem imel/a denarja pri sebi, 

↘ Ko bo otrok star 6 let, 

↘ Želel/a	sem	iti	na	dopust,	ampak	

↘ Čeprav	imam	čas,	

↘ Kadar	je	sončno	vreme,	

↘ Prijavil/a sem se na izlet, ampak 

↘ Nisem vedel/a, ali 

↘ Sin	se	v	glasbeni	šoli	uči	igrati	inštrument,	in	sicer	
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Vprašalnice
Dopolnite z vprašalnicami.      116

↘ 	greš	zvečer?	–	Zvečer	grem	v	kino.

↘ 	si	bil	dopoldne?	–	Bil	sem	pri	frizerju.

↘ 	je	star	tvoj	sin?	–	Moj	sin	je	star	7	let.

↘ 	vreme	bo	jutri?	–	Ne	vem,	ampak	upam,	da	ne	bo	deževalo.

↘ 	imaš	izpit?	–	Izpit	imam	naslednji	mesec.

↘ 	boš	šel	letos	na	dopust?	–	Verjetno	na	slovensko	obalo.

↘ 	si	skuhala	kosilo?	–	Ja,	sem.

↘ 	delaš	v	prostem	času?	–	Zelo	rada	berem	in	rešujem	križanke.

↘ 	prihaja	Juan?	–	Juan	prihaja	iz	Španije.

↘ 	tuji	jezik	si	se	učil	v	osnovni	šoli?	–	Angleščino.

↘ 	znaša	najemnina?	–	Najemnina	je	380	evrov	na	mesec.

↘ 	ne	greš	z	nami	na	kosilo?	–	Ker	nisem	lačen.

↘ 	imamo	odmor?	–	Odmor	imate	od	10.30	do	11.00.

↘ 	je	ta	dežnik?	–	Moj.

↘ 	je	bilo	na	koncertu?	–	Odlično!
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↘ 	je	to?	–	Janez.

↘ 	ne	prosiš	za	pomoč?	–	Janeza.

↘ 	si	posodil	denar?	–	Janezu.

↘ 	pogrešaš?	–	Janeza.

↘ O 	razmišljaš?	–	O	Janezu.

↘ S 	se	pogovarjaš?	–	Z	Janezom.

↘ 		je	to?	–	Darilo.

↘ 	še	nisi	kupil?	–	Darila.

↘ 	se	smeješ?	–	Darilu.

↘ 	si	prinesel?	–	Darilo.

↘ O 	se	pogovarjate?	–	O	darilu.

↘ S 	te	je	razveselil?	–	Z	darilom.
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Potrebujem	pomoč.	 ↘ Oprosti, nisem slišal.  potrebuješ?

Veselim	se	počitnic. ↘ Oprosti, nisem slišal.  se veseliš?

Včeraj	sem	spoznal	župana. ↘ Oprosti, nisem slišal.  si spoznal?

Živim	s	starši. ↘ Oprosti, nisem slišal. S 	živiš?

Sanjal sem o dopustu. ↘ Oprosti, nisem slišal. O  si sanjal?

To	je	varčna	žarnica. ↘ Oprosti, nisem slišal.  je to?

Oči	imam	po	mami. ↘ Oprosti, nisem slišal. Po 	imaš	oči?

Martinu so ukradli kolo. ↘ Oprosti, nisem slišal.  so ukradli kolo?

Andraž	se	je	poročil. ↘ Oprosti, nisem slišal. 	se	je	poročil?
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Napišite vprašanja. Vprašajte po označeni besedi.      119

Na kavo pridem popoldne. ↘ ?

To je Marko. ↘ ? 

Peter je doma. ↘ ?

Berem knjigo. ↘ ?

Stanujemo v Ljubljani. ↘ ?

Prihajam iz Kranja. ↘ ?

Pogovarjali smo se o predsedniku. ↘ ?

Nimam dežnika. ↘ ?

Poznam Janeza. ↘ ?

Po poklicu sem avtomehanik. ↘ ?

Jemo kosilo. ↘ ?

To je drevo. ↘ ?

Moj sosed se piše Kovač. ↘ ?

To je očetov	plašč.	 ↘ ?

Moj prijatelj je prijazen. ↘ ?

Vesna gre domov. ↘ ?

Šla sem v trgovino. ↘ ?

Pišem s kulijem. ↘ ?

Razmišljam o počitnicah. ↘ ?

Knjiga stane 17 evrov. ↘ ?

Sestanek bomo imeli v sredo. ↘ ?

Sestri	sem	kupil	čokolado.	 ↘ ?

Hodim po pločniku. ↘ ?

S sestro sem šla v muzej. ↘ ?

Smejem se šali, ki si jo povedal. ↘ ?
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Besedni red
Tvorite povedi. Pazite na besedni red.      120

preselil, pred enim letom, sem, v Ljubljano, se   

↘ 

učil,	slovenščino,	na	tečaju,	sem,	se	  

↘ 

je,	tudi	moj	prijatelj,	na	tečaj	slovenščine,	hodil	  

↘ 

poškodoval, na levi roki, je, Jure, si, prst   

↘ 
bom, med vikendom, se, potepala, po slovenski obali   
↘ 
preselila, Ivana, je, v Maribor, lani, se   
↘ 
zase,	sem,	čas,	si,	vzela  
↘ 

jutri,	učila,	bom,	cel	dan,	za	izpit,	se  

↘ 

novo	službo,	si,	poiskala,	bom    

↘ 

Popravite besedni red, kjer je to potrebno.      121

Moj brat rad se pogovarja o motorjih.  ↘ 

Mudi	se	mi	v	službo.	↘ 

Zdi mi se, da bom zbolel. ↘ 

Rad ukvarjam se s športom. ↘ 

Če	ni	mi	treba	iti	v	službo,	dolgo	spim. ↘ 

Slabo	se	počutim,	ker	boli	me	glava. ↘ 

Kadar	je	nizek	pritisk,	se	ne	počutim	dobro. ↘ 

Se vidimo jutri? ↘ 

Sem se bal, da bom zamudil. ↘ 

Ker je grmelo, zbudil sem se. ↘ 

Ko	je	Marko	končal	srednjo	šolo,	se	je	vpisal	na	strojno	fakulteto. ↘ 

Če	nisi	previden,	lahko	se	poškoduješ. ↘ 

Preden	se	je	poročila,	se	moja	žena	je	pisala	Novak. ↘ 

Težko	stojim,	zato	bom	se	usedel. ↘ 

Danes	se	mi	ne	da	kuhati,	zato	bom	šel	na	večerjo	v	restavracijo. ↘ 
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