Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje,
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje
znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja
in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko
učenje.

Naziv razpisa / operacije

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od
2016 do 2019

Vrsta programa

20-urni program priprav za prijavo v postopek pridobitve
kvalifikacije oz. certifikata
Priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega
jezika
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova 13, 1000 Ljubljana

Ime izobraževalne aktivnosti
Izvajalec izobraževalne aktivnosti
Lokacija izvedbe

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE KOT
DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA
Izvedba: 27. 8. 2018 – 31. 8. 2018

GRADIVO ZA UDELEŽENCE

Gradivo je bilo zbrano in urejeno v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
2016-19. Poleg avtorskih nalog so bile uporabljene nekatere naloge iz vzorčnih izpitnih pol za izpit iz
znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki so javno objavljene na spletni strani Centra za
slovenščino kot drugega in tujega jezika.
Zbrala, uredila in pripravila ga je izvajalka programa, Ksenija Mavrinac.

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
www.cene-stupar.si
T: 01 23 44 402; E: info@cene-stupar.si

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE
NA OSNOVNI RAVNI

PISNI DEL:
1. Branje (4 naloge) ............................................................... str. 2–8
2. Poslušanje (4 naloge) ........................................................ str. 9–11
3. Pisanje (2 nalogi) ............................................................... str. 12–14

Ime in priimek: ________________________
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Točke

Odstotek

1. Branje

30

2. Poslušanje

30

3. Pisanje

20

Ocena

3

1. BRANJE (4 naloge) – čas reševanja: 40 minut

1. naloga: Vsakemu oglasu na drugi strani izberite naslov (od b do j). V okvirčke pri naslovih vpišite
ustrezne črke, kot kaže primer. Dva naslova sta odveč.

a) Učenci bodo šli na športni dan
b) Tovornjaki ne smejo voziti
c) Delovni čas knjižnice bo spremenjen
č) Vozili bodo smeti
d) Knjižnica bo zaprta
e) Med vikendom se bo poslabšalo
f) Ceste bodo zaprte
g) Prireditev je odpovedana
h) Zrak je umazan
i) Zdravnik ne bo delal
j) Deževalo bo po vsej državi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a

Točke

8
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OGLASI
0.

1.

Učenci 3. in 4. razredov bodo imeli v
četrtek, 12. 5., športni dan. Šli bodo v
Halo Tivoli, kjer bodo imeli plavalni tečaj.
S seboj morajo prinesti kopalke, brisačo
in rezervno majico.

Spoštovani pacienti!
Zaradi službenih obveznosti bo v petek,
27. 4., odsoten dr. Bojan Vidic. Za samo
nujne primere ga bo nadomeščala dr.
Jerneja Leban.

Zberemo se pred šolo ob 8.30.

2.
Obveščamo vas, da bo v torek, 13. 3., ob
8. uri odvoz kosovnih odpadkov.
Stanovalce prosimo, naj pospravijo
hodnike in kleti ter material odložijo do
6. ure zjutraj na ustrezna zbirna mesta
pred stavbo.

4.
Zrak v nižinah po vsej Sloveniji je te dni
znova močno onesnažen. Agencija za
okolje RS zato priporoča uporabo
javnega prevoza in zmanjšano telesno
dejavnost na prostem.

Naročanje na ta dan ne bo možno.

3.
V času poletnih šolskih počitnic bo
knjižnica obratovala po počitniškem
delovnem času, in sicer bo odprta: ob
ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 8. do 13. ure, ob torkih in četrtkih pa
od 15. do 20. ure.

5.
Zaradi bolezni v skupini jutri, 15. 3.,
odpade koncert glasbene skupine Tabu
na Glavnem trgu v Novem mestu.
Lastniki vstopnic boste dobili povrnjen
denar, če se zglasite na prodajnem
mestu do 5. 3.
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6.
Obveščamo, da bo zaradi prireditve
Ljubljanski maraton od četrtka, 28. 10.,
od 8. ure do ponedeljka, 31. 10., do 5.
ure popolna zapora Kongresnega trga,
Šubičeve ulice in Slovenske ceste.

7.
V soboto in nedeljo se bo v zahodni in
delu osrednje Slovenije pooblačilo,
začelo bo močno deževati, ponekod bo
tudi snežilo. Predvsem v Julijskih Alpah
bo velika nevarnost snežnih plazov.

8.
Do preklica je zaradi zelo močne burje in
sunkov vetra prepovedana vožnja za vsa
vozila s ponjavami in priklopnike na
primorski avtocesti med priključkoma
Kastelec in Kozina v smeri proti Ljubljani.
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2. naloga: Preberite besedilo in obkrožite pravilne odgovore (a, b, ali c) na naslednji strani.

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah
Ob dnevu slovenske hrane bo letos septembra že šesto leto zapored več kot 270 tisoč otrok v
slovenskih vrtcih in osnovnih šolah dobilo brezplačni tradicionalni slovenski zajtrk: kruh, med,
maslo in jabolko.
Brezplačni slovenski zajtrk je akcija, ki je nastala na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Njen
namen je izobraževanje mladih generacij o zdravih prehranjevalnih navadah in opozarjanje na
pomen oskrbe s hrano iz naravnega okolja.
V prvem letu akcije so hrano donirali kmetje in različna slovenska podjetja, v naslednjih letih pa
je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vsako leto prispevalo 140 tisoč evrov. Vsa hrana pa je seveda
pridelana v Sloveniji.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočajo redne in zdrave obroke ves dan.
Najpomembnejši obrok dneva pa je zajtrk, zato naj bo bogat s polnovrednimi žitnimi izdelki,
oreščki, sadjem in zelenjavo. Za zajtrk odsvetujejo sladke sadne pijače, pecivo iz bele moke in
čokoladne izdelke. Študije kažejo, da se mladostniki in odrasli, ki zdravo zajtrkujejo, bolje
spopadajo z dnevnimi obveznostmi in imajo manj težav s prekomerno telesno težo.
Tisti, ki se zgodaj odpravijo v šolo, naj si zajtrk prinesejo od doma in zajtrkujejo v šoli, če imajo to
možnost. Ugotovili so namreč, da so šolarji, ki redno zajtrkujejo, uspešnejši pri reševanju nalog,
saj možgani za svoje delo potrebujejo energijo. Tisti, ki ne zajtrkujejo, pa so v prvih šolskih urah
bolj nemirni in se težko zberejo.
Evropske raziskave v 15 državah so ugotovile, da se je v obdobju 2002–2016 v Evropi zvišal delež
mladostnikov, ki med šolskim tednom redno zajtrkujejo (48,60 %). To zvišanje so ugotovili pri vseh
skupinah, razen v skupini 15-letnikov.

Vir: www.rtvslo.si/zdravje, 25. 8. 2016
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1. Akcija Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ...
a) šestkrat na leto.
b) na začetku novega šolskega leta.
c) enkrat na mesec.
2. V tradicionalnem slovenskem zajtrku otroci med drugim dobijo tudi ...
a) zelenjavo.
b) rogljičke.
c) sadje.
3. Akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk je organiziral /-a ...
a) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
b) Čebelarska zveza Slovenije.
c) Nacionalni inštitut za javno zdravje.
4. Z akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk želijo ...
a) izobraževati mlade o zdravi prehrani.
b) prisiliti otroke in mlade, da zajtrkujejo.
c) prepričati mlade, da za zajtrk pojedo več hrane.
5. V prvem letu akcije ...
a) so hrano kupili v Evropi.
b) je hrano podarilo ministrstvo.
c) so hrano podarili slovenski kmetje.
6. Za zdrav zajtrk strokovnjaki priporočajo tudi ...
a) žitarice.
b) pomarančni sok.
c) čokolado.
7. Šolarji, ki redno zajtrkujejo, ...
a) imajo boljši uspeh v šoli.
b) so v šoli nemirni.
c) potrebujejo več energije.
8. V zadnjih letih v Evropi med tednom zajtrkuje ...
a) 270 tisoč mladostnikov.
b) slaba polovica mladostnikov.
c) dobra polovica mladostnikov.
Točke

8

8

3. naloga: Preberite besedilo in v tabeli na naslednji strani z znakom x označite, ali so trditve pravilne
(res je) ali napačne (ni res).

Električni vlakec Urban
Električni vlakec Urban je leta 2016 prvič zapeljal po turistični krožni poti, ki povezuje
najpomembnejše znamenitosti Ljubljane tudi zunaj ožjega mestnega jedra.
Krožna pot povezuje glavne mestne znamenitosti od Mestne hiše do Ljubljanskega gradu, Špico,
Trnovski pristan, Plečnikovo hišo, Rimski zid, Križanke, prenovljeno Slovensko cesto, Kongresni trg,
Parlament in Prešernovo cesto.
Potniki bodo na poti videli Opero, Moderno in Narodno galerijo, se po Cankarjevi cesti zapeljali do
Slovenske ceste ter po Miklošičevi cesti čez Prešernov trg nadaljevali pot do končne postaje pred
Mestno hišo. Trasa je dolga 8,5 km. Na več kot enourni vožnji po Ljubljani bodo potniki lahko
poslušali tudi predstavitev turističnega vodnika, ki pa jo je treba prej naročiti.
Vlakec je sestavljen iz vlečnega vozila in treh vagonov, med katerimi ne bo mogoče prehajati. Vagoni
so v zimskem času zaprti in ogrevani, poleti pa se okna vagonov odprejo. Vagoni so opremljeni tudi
z video in avdio opremo. Najvišja hitrost, ki jo vlakec lahko doseže, je 25 km/h.
Na vlakcu se lahko pelje največ 47 potnikov, zadnji vagon pa je prilagojen tudi dostopu invalidov.
Električno vozilo Urban obkroži center Ljubljane na vsaki dve uri, štirikrat na dan. Prva vožnja je ob
11. uri, naslednji dve ob 13. in 15. uri, zadnja vožnja pa ob 17. uri. V primeru slabega vremena
električni vlakec ne obratuje.
Za otroke do treh let je vožnja brezplačna, za otroke do 12. leta znaša 4 evre, za odrasle pa 8 evrov.
Plačilo je mogoče opraviti gotovinsko ali brezgotovinsko. Potnik kupi papirnato vozovnico pri vozniku
električnega vlakca z gotovino ali z dobroimetjem na kartici Urbana (za enega ali več potnikov), z
Mobilno aplikacijo Urbana, z Moneto ali s plačilnimi karticami. Vozovnica velja za en krog vožnje,
potnik pa v lahko izstopi na kateremkoli postajališču in na vlakec ponovno vstopi isti dan z isto
vozovnico.

Vir: www.rtvslo.si/tureavanture, 25. 11. 2016
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Res je

Ni res

1. Vožnja z električnim vlakcem poteka v krogu.

1

2. Končna postaja vlakca je na Prešernovi cesti.

1

3. Pot z vlakcem je dolga 25 km.

1

4. Vlakec vozi samo poleti.

1

5. Vožnja z električnim vlakcem traja dve uri.

1

6. Na vlakcu se lahko peljejo tudi invalidi.

1

7. Vlakec vozi samo, če je lepo vreme.

1

8. Potnik plača vozovnico na vlakcu.

1

9. Z eno vozovnico se lahko v enem dnevu peljemo neomejeno časa.

1

Točke

9
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4. naloga: Preberite predstavitve treh slovenskih nepremičninskih agencij (na naslednji strani) in
označite, za katero veljajo spodnje trditve, kot kaže primer.

Ljubljana
Stoja

nepremičnine

0. Med tremi agencijami je najstarejša.

Re/Max

x

1. Tedensko imajo v bazi preko 330
nepremičninskih oglasov.

/

1

2. Svoje agencije imajo po vsej Sloveniji.
1
3. Poslujejo tudi med vikendom.
1
4. Pred obiskom morate poklicati in se
naročiti.

1

5. V Sloveniji je odprta nekaj več kot eno
leto.

1

Točke

5
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Stoja

Ljubljana nepremičnine

Smo agencija, ki se ukvarja s
trženjem nepremičnin v
Ljubljani in okolici. Specializirani
smo pri posredovanju za najem,
oddajo in prodajo nepremičnin
diplomatom in tujim ter
domačim mednarodnim
podjetjem (stanovanj, hiš in
poslovnih prostorov). Na
slovenskem tržišču delujemo že
od leta 1996. V naši bazi
podatkov imamo tedensko
preko 130 stanovanj, 200 hiš in
poslovnih prostorov različnih
velikosti in cenovnih razredov.
Naš cilj je, da vsaki stranki
pomagamo pri iskanju primerne
nepremičnine ali stranke in pri
tem zagotovimo čim višjo
stopnjo pravne varnosti.

Ljubljana nepremičnine smo
specializirani za nepremičnine v
Ljubljani in njeni okolici. Smo
družinsko podjetje z najboljšimi
nepremičninskimi agenti v
Ljubljani, tako za prodajo,
oddajo, nakup ali najem
nepremičnine v Ljubljani ali
njeni okolici. Agencijo smo
ustanovili leta 2005. Delovni čas
agencije, ki se nahaja v Rožni
dolini, smo prilagodili vašemu
življenjskemu in poslovnemu
slogu. Agencija je med
delovnikom odprta od 8. do 20.
ure. V tem času nas lahko tudi
pokličete na brezplačno
telefonsko številko 080 81 81.

Re/Max

Nepremičninska agencija
Re/Max je že od leta 1973
svetovno znana zgodba o
uspehu. Vsako leto nam izkazuje
zaupanje več kot 1,8 milijona
strank. Tudi v Sloveniji je
Re/Max v dobrem letu dni
postal vodilna mreža agencij na
področju poslovanja z
nepremičninami. Dandanes
noben drug ponudnik
nepremičnin ne pridobi in ne
posreduje več nepremičnin kot
Re/Max. Pri nas vam ponujamo
kvalitetne storitve svetovanja
na področju prodaje, nakupa,
oddaje ali najema nepremičnin.
Na voljo vam je več kot 75
nepremičninskih svetovalcev, ki
Agenti naše agencije več kot 60
delujejo na področju celotne
% ogledov opravijo med tednom
države v okviru več kot 10
Naša pisarna se nahaja v v poznopopoldanskih in
agencij, ki so prisotne v vseh
poslovni stavbi na Dolenjski cesti večernih urah, po predhodnem
regijah Slovenije.
242 v Ljubljani, v 2. nadstropju.
dogovoru pa tudi ob sobotah in
nedeljah.
Pred obiskom se obvezno
najavite, da se dogovorimo za
termin in se tako izognete
nepotrebnemu čakanju.
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POSLUŠANJE (4 naloge) – čas reševanja: 30 minut

1. naloga: Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.
Zdaj boste slišali 6 oseb, ki povejo, kakšen je njihov odnos do dela z računalnikom. Odgovorite
na vprašanja: med tremi izberite eno možnost. Posnetek boste slišali samo enkrat.

1. oseba

2. oseba

3. oseba

4. oseba

5. oseba

1. Računalnik uporablja ...

2. Zjutraj najprej ...

a) pri delu.

a) spije kavo.

b) samo za zabavo.

b) prižge računalnik.

c) v službi in v prostem času.

c) igra računalniške igrice.

3. Oseba računalnik uporablja ...

4. Oseba ...

a) samo v službi.

a) ima samo en elektronski naslov.

b) za spoznavanje ljudi preko interneta.

b) ima več elektronskih naslovov.

c) za objavljanje fotografij na internetnih
straneh.

c) ne uporablja elektronske pošte.

5. Računalnik največ ...

6. Za kaj tudi uporablja računalnik?

a) uporablja njegova žena.

a) Za klepet z ženo.

b) uporabljata njegova otroka.

b) Za igranje računalniških igric.

c) uporabljata on in njegova žena.

c) Za nakupovanje prek spleta.

7. Oseba uporablja računalnik ...

8. Zakaj uporablja računalnik?

a) zelo veliko časa.

a) Zaradi službe.

b) samo med dopustom.

b) Zaradi preveč prostega časa.

c) samo zvečer.

c) Zaradi dolgčasa.

9. Oseba uporablja računalnik ...

10. Po internetu brska ...

a) samo v prostem času.

a)

b) tudi za študij.

z računalnikom
telefonom.

in

pametnim

b) pri prijateljih.

c) v službi.

c) med študijem.

Točke
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2. naloga: Oglejte si nalogo. Časa imate pol minute.
Zdaj boste slišali šest govorcev, ki bodo povedali, ali hodijo na kulturne prireditve ali ne. Pri
vsaki osebi obkrožite pravilni odgovor – DA oziroma NE. Besedilo boste slišali samo enkrat.
Ali hodite na kulturne prireditve?
1. oseba

da

ne

1

2. oseba

da

ne

1

3. oseba

da

ne

1

4. oseba

da

ne

1

5. oseba

da

ne

1

6. oseba

da

ne

1

Točke

6

3. naloga: Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.
Zdaj boste slišali pogovor. Označite, katere trditve so pravilne (res je) in katere napačne (ni
res). Pogovor boste slišali dvakrat.
Res je Ni res
1. Podjetje Vesele tačke se nahaja v Ljubljani.

1

2. Lucija pri svojem delu potrebuje manj znanja kot v prejšnji službi.

1

3. Njeno delo je nepredvidljivo.

1

4. Vedno sprehaja več psov istočasno.

1

5. Psi so občutljivi na ljudi, ki so drugačni od ostalih.

1

6. Lucija meni, da ne obstajajo nevarni psi.

1

7. Lucija meni, da bi se morali lastniki psov šolati.

1

8. Lucija ima diplomo, da lahko opravlja svoje delo.

1

Točke

8
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4. naloga: Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto.
Zdaj boste slišali navodila za enodnevni izlet v Piran. Zapišite si informacije, ki
manjkajo, kot kaže primer.

0. Primer: Na izlet bodo šli v:

Piran

1. Odhod bo ob:

2. V center bodo šli:

3. Prva znamenitost, ki si jo bodo ogledali:

4. Tri dejavnosti v prostem času:

5. Cena izleta:

6. Informacije na telefonsko številko:

Točke

6
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3. PISANJE (2 NALOGI) – čas reševanja: 40 minut

1. naloga: V knjižnici ste si izposodili knjigo, vendar je ne morete vrniti v predpisanem roku. Knjižnici
napišite prošnjo, da vam dovolijo podaljšanje. Besedilo naj bo dolgo 40–50 besed, v njem
pa napišite:
- svoje in naslovnikove podatke (levo zgoraj) ter kraj in datum pisanja (desno zgoraj),
- ustrezen naslov,
- koliko knjig ste si izposodili in kakšen je njihov naslov,
- kdaj ste si jih izposodili in do kdaj ste imeli rok vrnitve,
- zakaj jih ne morete vrniti v predpisanem roku,
- prošnjo za podaljšanje in datum, do kdaj boste knjige vrnili. Besedilo ustrezno začnite in zaključite
ter se podpišite.
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2. naloga: Preberite elektronsko pošto in odgovorite nanjo. V besedilu odgovorite na vsa
postavljena vprašanja. Odgovor naj bo dolg 40–50 besed.
za: maja.kos@gmail.com
zadeva: Obisk

Draga Maja,
vesela sem, da prideš na obisk. Juhu! Naredila sem že načrt, kam vse te bom peljala. V petek bova šli
na sprehod po Ljubljani, v soboto pa v Piran (če bo lepo vreme) ali pa v Bohinj. Se strinjaš? Kam bi pa
ti raje šla, na morje ali v hribe? Kaj bi rada videla v Sloveniji? Zvečer greva lahko tudi na kakšen
koncert, kaj misliš? Se bova dogovorili v četrtek, ko prideš, a prav?

Sporoči mi, če bodo kakšne spremembe v zvezi s tvojim prihodom. Ali še velja, da prideš v četrtek? Ob
kateri uri točno? Počakam te pa na železniški postaji, a ne? Ali mogoče veš, na kateri peron pride tvoj
vlak? Sicer pa... to se lahko sama pozanimam na postaji.

Komaj čakam, da se zopet vidiva! :)

Pozdravčke, Simona

P. S. Povej, kaj bi rada jedla za zajtrk, da nakupim vse potrebno. :)

za:
zadeva:
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