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: 20. 10. 2016 – 27. 10. 2016

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, Marija Žiher.

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

BRALNO RAZUMEVANJE
1.

naloga: Filmski program

1

2

3

2.

naloga: Aqua Maris

4

5

3.

naloga: Novica

6

7

4.

naloga: Z avtobusom po opravkih

8

5.

naloga: Oglas slovenskih železnic

9

10

6.

naloga: Panatus

11

12

7.

naloga: Jutranje navade

13

14

8. naloga: Popotniška zgodba
Preberite Popotniško zgodbo, nato pa glede na informacije v besedilu označite,
ali so spodnje trditve pravilne ali napačne. (1 točka za odgovor, skupaj 5 točk)
POPOTNIŠKA ZGODBA
Janin Klemenčič je znan slovenski popotnik. Prepotoval je že skoraj yes svet. Včasih potuje z
avtom, včasih z letalom, vlakom ali ladjo. Vedno potuje sam. Nekoč je želel leteti iz Grčije v
Kenijo, v Nairobi. Najcenejša možnost je bil let z egiptovsko letalsko družbo Egypt-Air.
Vendar mu je prodajalec v turistični agenciji rekel, da je ta družba najslabša in zelo
nezanesljiva. Če je v Egiptu slabo vreme, lahko potniki več dni čakajo na letališču na tleh in
brez hrane.
Janin se je vseeno odločil za egiptovsko letalsko družbo. In res, v Kairu je moral čakati od dveh
popoldne do enih ponoči. Ampak za teh enajst ur mu je Egypt-Air dal na voljo brezplačno
nočitev v najboljšem in najlepšem hotelu s petimi zvezdicami, 200 metrov od letališča. Janin se
še vedno spomni bazena in odlične večerje, sploh pa ne more pozabiti postelje, ki je bila
udobnejša kot njegova doma. Ko se je čez dva meseca vračal iz Afrike, je spet izbral
egiptovsko družbo in v istem hotelu brezplačno preživel kar dva dni.
res je

ni res

1. Janin Klemenčič potuje s svojim dekletom ali s prijatelji.
2. Spominja se potovanja v Turčijo.
3. Potoval je z letalsko družbo Egypt-Air.
4. V Kairu je moral 11 ur čakati na drugo letalo.
5. Ko se je vračal, mu ni bilo treba čakati.

TOČKE: _____/5

15

9. naloga: Kartice zvestobe

Kartica TUŠ
kluba
0. Primer: S kartico lahko sodelujete v nagradni igri.

Nama
Diners

√

1. Kartice ni treba plačati.
2. Imetniki kartice dobijo darilne bone.
3. Imetniki kartice lahko ceneje potujejo.
4. Kupovati je mogoče doma in v tujini.
5. Vrednost nakupov se sešteva.
6. Kartica omogoča nakup izdelkov po polovični ceni.

_______/6
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10.naloga: Oglasi za delo

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a

_______/8
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11.naloga: Intervju

Janez Škrabec: Zaradi tesnega odnosa s kulturo sem boljši vodja
Podjetnik Janez Škrabec do kulture goji aktiven, navdihujoč in spodbujajoč odnos. Čeprav je užival
v vlogi Sneguljčičinega palčka v osnovnošolski predstavi, se je pozneje odločil za drugačno pot.
Kakšen je vaš odnos do kulture? Kako se udejstvujete na
kulturnem področju?
Do kulture gojim aktiven odnos, ker v svojem urniku načrtujem
čas za spoznavanje in doživljanje presežkov na gledaliških, opernih
in koncertnih odrih, za razstave in obiskovanje ateljejev, za
spremljanje založniških novosti … Mnogo teh rad gledam tudi na
Škrabčevi domačiji, ki je postala v letih svojega delovanja odmevno
kulturno prizorišče. Kultura me navdihuje, prepričan sem, da sem
zaradi tesnega odnosa s kulturo boljši podjetnik, boljši sodelavec in
boljši vodja vsem svojim zaposlenim.
Katero knjigo ali knjige prebirate v teh dneh? Katera zvrst literature vas najbolj pritegne?
Pravkar prebiram knjigo Arhitekturni gledalec avtorja Toma Staniča, ki mi jo je pred kratkim poslala
neumorna izdajateljica, velika slovenska humanistka, dr. Neda Pagon. V posvetilu mi je zapisala, naj
me ta knjiga opozori na poglede mladih rodov na prostor in gledanje.
Ste bolj naklonjeni obiskovanju megalomanskih kinematografov ali intimnejših gledaliških
hramov? Katero predstavo ali film ste si ogledali nazadnje in kako bi jo ocenili?
Mislim, da se med seboj megalomanski kinematografi in intimni gledališki hrami ne izključujejo,
temveč dopolnjujejo. Sem obiskovalec tako Koloseja kot tudi slovenskih gledališč. Poslovne
usmeritve so me navezale na Rusijo, tako da sem si z zanimanjem ogledal Malomeščane Gorkega v
Drami. Preseneča me, zakaj slovenski kinematografi še niso uvrstili v svoj program odličen srbski
film Montevideo. Zelo se že veselim nadaljevanja tega filma, ki ga že snemajo. Na odprtju letošnjega
Slovenskega filmskega festivala pa sem si ogledal tudi Izlet Nejca Gazvode, v katerem sem
občudoval svojega rojaka, mladega in perspektivnega igralca Jureta Henigmana.
Katerega umetnika najbolj cenite in zakaj?
Številne. Ker se razlikujejo po generacijski in umetniški pripadnosti, težko izpostavljam le enega.
(prirejeno po: http://www.siol.net/kultura/kulturni_jedilnik/2011/11/kulturni_jedilnik_janez_skrabec.aspx, 3. 11. 2011)

Janez Škrabec je priznan slovenski igralec.

RES JE

NI RES

Janez Škrabec se udeležuje kulturnih prireditev na Škrabčevi domačiji.

RES JE

NI RES

Knjigo Arhitekturni gledalec je napisala dr. Neda Pagon.

RES JE

NI RES

Srbski film Montevideo si lahko ogledamo v vseh slovenskih
kinematografih.

RES JE

NI RES

V filmu Izlet igra Jure Henigman.

RES JE

NI RES

Janez Škrabec spoštuje le malo umetnikov.

RES JE

NI RES

_______/6
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SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga: Pogovor z Andrejem – strojnikom
V vsaki od naslednjih trditev je ena napačna informacija. Popravite trditve. 1 popravek je 1
točka.
a) Andrej je študiral ekonomijo v Mariboru.
b) Najprej je delal v nekem podjetju, ki je bilo zelo uspešno.
c) Veliko je vedel o financah.
d) Izbral je še visoko šolo za menedžment v Mariboru.
e) Zdaj dela na pošti.
f) S službo je zadovoljen.
TOČKE: ______/6

2. naloga: Kateri predmet vam je bil v šoli najbolj všeč?
Poslušajte posnetek, na katerem Ivana govori o tem, kateri predmet je imela v šoli najraje, in
označite, ali so trditve resnične. 1 odgovor je 1 točka.
res je

ni res

ni podatka

1. Ivanin najljubši predmet v šoli je bila biologija.
2. O življenju živali in rastlin se je učila samo pri
pouku.
3. Učiteljica biologije je veliko vedela o živalih.
4. V šoli so se učili tudi o živalih, ki ne živijo v
Sloveniji.
5. Ivana je kasneje dokončala študij biologije.
6. Zdaj je biologija nič več ne zanima.

TOČKE: ______/6
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3. naloga: Kako sta se spoznala Simon in Nina
Poslušajte pripoved Simona in Nine in označite ali so trditve pravilne ali napačne. 1 odgovor je
1 točka.
res je

ni res

1. Simon in Nina sta se spoznala na novoletni zabavi.
2. Zabava je bila v Ljubljani.
3. Simon je rekel, da mu je bila Nina takoj všeč.
4. Nina je povedala, da na zabavi nista plesala.
5. Simon je tisti večer oblečen skočil v mrzlo reko.
TOČKE: ______/5

4. naloga: Obvestila
Lektorica vam bo prebrala štiri obvestila. Vsa obvestila boste slišali dvakrat. Napišite
kratke odgovore na vprašanja, ki se navezujejo na posamezno obvestilo.
1. obvestilo
Kakšno bo jutri vreme po Sloveniji?
____________________________________________________________________________
____
2. obvestilo
Kako dolgi so zastoji na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane?
____________________________________________________________________________
____
3. obvestilo
Kateri let je odpovedan?
____________________________________________________________________________
____
4. obvestilo
Do kdaj se lahko prijavite na avdicijo za voditelja oddaje Jasno in glasno?
____________________________________________________________________________
____

_______/8
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5. naloga: Kratki dialogi
Pozorno poslušajte šest kratkih dialogov, ki vam jih bo prebrala lektorica. Glede na
informacije obkrožite pravilni odgovor. Vsak dialog boste slišali dvakrat.
1. dialog

Oseba čaka:

a) že dolgo.
b) 15 minut.
c) od 15h.

2. dialog

Osebi:

a) ne vesta, kakšno bo vreme.
b) mislita, da bo vreme slabo.
c) bosta prebrali vremensko napoved.

3. dialog

Oseba:

a) lahko plača položnico samo po internetu.
b) lahko plača položnico samo na pošti.
c) ima več možnosti za plačilo položnice.

4. dialog

Oseba:

a) ne ve, koliko je ura.
b) pravi, da je ura 17.05.
c) pravi, da je ura 5.55.

5. dialog

Pogovarjata se:

a) gost in šef kuhinje.
b) stranka in uslužbenka na upravni enoti.
c) kupec in prodajalec.

Druga oseba:

a) ne ve, kje je avtobusna postaja.
b) da prvi osebi podrobna navodila, kako se pride do postaje.
c) se je izgubila.

6. dialog

_______/6
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6. naloga: Obvestila

22

7. naloga: Intervju
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8. naloga: Obvestila

24

9. naloga: Anketa: kvizi

25

PISNO RAZUMEVANJE
1. naloga: Vabilo na rojstni dan
Prijatelju napišite vabilo za rojstni dan. Ustrezno začnite besedilo. Prijatelja nato povabite na
praznovanje, povejte, kdo praznuje, kdaj in kje bo praznovanje, napišite tudi, kakšne aktivnosti bodo
na praznovanju. Besedilo naj bo dolgo približno 50 besed.

2. naloga: Obvestilo o prenovi stanovanja
Odločili ste se za prenovo stanovanja. Napišite obvestilo sostanovalcem. Povejte, od kdaj do kdaj bo
trajala prenova, da bo moten mir v bloku in da bodo skupni prostori zaradi prenove verjetno bolj
umazani. Opravičite se jim in jih prosite za razumevanje. Besedilo naj bo dolgo približno 50 besed.

3. naloga: Oglas za varuško
Prek kratkim ste dobili otroka in iščete varuško. Napišite mali oglas za varuško, povejte, kaj od te osebe
pričakujete (npr. točnost, da zna delati z otroki ipd.), koliko je star otrok, ki ga bo oseba pazila, kje bo
varstvo potekalo (npr. na vašem domu), koliko ur na dan. Povejte, kdaj in kje ste dosegljivi. Besedilo
naj bo dolgo približno 50 besed.

4. naloga: Vabilo na sestanek
Sodelavcem napišite e-pošto, v kateri jih povabite na sestanek. Povejte, kdaj in kje bo sestanek ter o
čem se boste pogovarjali (npr. podaljšanje delovnega časa, koriščenje letnega dopusta ipd.). Besedilo
naj bo dolgo približno 50 besed.

5. naloga: Poizvedovanje o hotelu
Odpravljate se na dopust. Napišite kratko pismo hotelu, kjer bi želeli prebivati. Sporočilo ustrezno
začnite in se pozanimajte o prostih sobah v vašem izbranem terminu (izmislite si, kdaj greste na
počitnice), o ceni, o storitvah (npr. savne, bazeni, masažni center, fitnes ipd.) ter o ugodnostih (npr.
popusti za storitve). Sporočilo primerno zaključite, dolgo naj bo približno 50 besed.
6. naloga: Prošnja za sprejem v študentski dom
Prihajate iz tujine in bi radi študirali v Sloveniji, vendar potrebujete sobo v študentskem domu. Napišite
prošnjo za sprejem v študentski dom. Besedilo naj bo dolgo približno 80 besed.
-

V zgornji levi kot napišite svoje podatke (ime, priimek in naslov) – lahko so izmišljeni.

-

Pod te podatke napišite naziv in naslov študentskega doma – izmislite si.
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-

Besedilo ustrezno začnite.

-

V osrednji del napišite, da prosite za študentski dom, zakaj potrebujete sobo v domu, koliko
časa boste študirali v Sloveniji, opišite, kakšen študent ste in zakaj si zaslužite, da vas
sprejmejo.

-

Besedilo ustrezno zaključite.

-

Pod besedilo napišite kraj in datum ter se podpišite.

7. naloga: Pritožba hotelu
Prejšnji teden ste bili v hotelu na Bledu, vendar niste bili zadovoljni z uslugami in s sobo. Napišite
pritožbo hotelu, ki naj bo dolga približno 80 besed.
-

V zgornji levi kot napišite svoje podatke (ime, priimek in naslov) – lahko so izmišljeni.

-

Pod te podatke napišite naziv in naslov hotela – izmislite si.

-

Besedilo ustrezno začnite.

-

V osrednji del napišite, kdaj ste bivali v hotelu in v kateri sobi ter s čim niste bili zadovoljni
(npr. soba je bila umazana ipd.) – navedite vsaj tri razloge za svoje nezadovoljstvo. Zahtevajte,
naj vam povrnejo vsaj polovico denarja, ki ste ga plačali za sobo.

-

Besedilo ustrezno zaključite.

-

Pod besedilo napišite kraj in datum ter se podpišite.

8. naloga: Napišite male oglase.
a) Prodajate avto (znamka in model avtomobila, letnik, prevoženi kilometri, barva, lastnik,
oprema ipd.)
b) Kupujete avtoradio (kakšen avtoradio, kakšne funkcije mora imeti, možnosti predvajanja,
starost, cena ipd.)
c) Oddajate stanovanje (velikost stanovanja, opremljenost, število sob, nadstropje, kje je
stanovanje, letnik stavbe, cena ipd.)
d) Najemate počitniško hišico (koliko oseb, kje, kaj vse mora imeti, za koliko časa, kakšna
mora biti okolica, cena ipd.)

9. naloga: Napišite kratko elektronsko pošto, v kateri se odzovete na mali oglas, ki ste ga videli na
www.bolha.com. Vprašajte, če vas še kaj zanima oziroma se dogovorite za ogled/nakup.
a) Ugodno prodam starejše učbenike za srednjo šolo predvsem za 1. in 2. letnik (matematika,
angleščina, slovenščina, zgodovina ...).
b) Prodam TV sprejemnik SONY vel. 98x60 star 3 leta, zelo malo rabljen.
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c) Nizozemščina - za mlade in starejše, za hitre in počasne, za resne ali zabavo - Nizozemski
jezik, tam sem jaz doma.
10. naloga: Napišite elektronsko pismo prijatelju s počitnic. Povejte, kje ste, kaj delate, s kom ste,
kaj ste že videli in doživeli, kaj imate še v načrtu, koliko časa boste na počitnicah ipd.
11. naloga: Ker ste zboleli, ne morete v službo, vendar bi ravno danes morali narediti nekaj nujnega.
Napišite elektronsko pismo sodelavki/sodelavcu in razložite, v čem je problem, kaj je treba
narediti, prosite ga, če lahko delo opravi namesto vas, vljudno se zahvalite in mu v zahvalo
ponudite pomoč pri projektih ipd.

12. naloga: Opravičilo prijatelju
Prijatelj vas je povabil na praznovanje rojstnega dne. Zabave se žal ne boste mogli udeležiti. Napišite
mu elektronsko sporočilo, v katerem se mu opravičite, ker ne boste prišli in navedite razlog. Prijatelju
čestitajte za rojstni dan in mu zaželite lepo praznovanje. Besedilo naj bo dolgo približno 40 besed.

13. naloga: Izguba osebnega dokumenta

Ugotovili ste, da ste izgubili osebni dokument. Na upravni enoti, kjer morate preklicati svoj
dokument, od vas zahtevajo, da napišete uradno prijavo. Vse podatke si lahko izmislite. Pri
pisanju bodite pozorni na vsebino, zgradbo, jezikovno pravilnost in besede.
- Napišite svoje osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, natančen naslov).
- Pod svoje podatke zapišite podatke upravne enote.
- V osrednji del v približno 60 besedah zapišite: kaj se je zgodilo z vašim dokumentom,
za kateri dokument gre, od kdaj ga pogrešate, in natančno opišite, kaj se je dogajalo
(kaj ste počeli v tistem času, kdaj ste dokument nazadnje uporabljali, kako je prišlo do
izgube oziroma kraje …).
- Pod besedilom zapišite kraj in današnji datum ter se podpišite.
14. naloga: Prijava na kviz
Radi bi se prijavili na televizijski kviz, zato morate napisati elektronsko pošto. Vsi podatki so
lahko izmišljeni.
- Na ustrezno mesto napišite svoj elektronski naslov.
- Na ustrezno mesto napišite naslovnikov elektronski naslov (na primer: TVkvizi@rtvslo.si),
- Napišite naslov vaše elektronske pošte.
- Napišite vsebino: prijavite se na kviz, napišite, s čim se ukvarjate (šport, kultura, risanje …), in
ali že imate kakšne izkušnje s kvizi, Besedilo naj bo dolgo približno 20 besed. Prijavo sklenite z
upanjem, da vas bodo povabili k sodelovanju.
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15. naloga: Pritožba
Živite v bližini trgovine, ki je odprta 24 ur na dan. Ljudje, ki kupujejo v njej, povzročajo hrup,
kar
vas in druge stanovalce vašega bloka moti zlasti ponoči. Napišite pritožbo, ki jo boste poslali v
trgovino. Vsi podatki so lahko izmišljeni. Besedilo naj bo dolgo približno 60 besed.
- V levi zgornji kot zapišite svoje ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj, iz
katerega pošiljate pismo.
- Pod svoje podatke zapišite ime trgovine in njen naslov, poštno številko in kraj.
- Na osrednji del zapišite vsebino pritožbe: kje živite, kaj vas moti, kaj boste naredili, če
se stanje ne bo spremenilo.
- Pritožbo ustrezno zaključite
- Pod besedilo zapišite današnji datum in se podpišite.
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GOVORNO RAZUMEVANJE
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni Govorjenje

Potek ustnega dela izpita na osnovni ravni
Kandidat1 se na ustni del izpita vnaprej pripravi za dve nalogi – za predstavitev in igro vlog. Za to
ima na voljo približno 10 minut, pri tem si lahko tudi kaj zapiše. Navodila za ta del izpita dobi od
člana izpitne komisije, ki mu na izbiro ponudi dve situaciji, v eni od njiju bo odigral svojo vlogo
(gl. v nadaljevanju).
1 Zaradi praktičnih razlogov za oba spola uporabljamo moško obliko. 1.
a) Predstavitev. Kandidat se najprej na kratko
naloga
predstavi (ime, priimek, od kod je). Daljša
predstavitev je povezana s temami, ki so
navedene v navodilih za kandidate in na
katere se je pripravil. O vsaki izmed štirih
tem, ki jih je izbral, pove nekaj stavkov. Teme
so povezane s kandidatovimi izkušnjami (npr.
Moja dežela). Kandidat govori samostojno v
obliki monologa.
b) Kandidat odgovori na izpraševalčeva
vprašanja v zvezi s tem, kar je povedal.
2. naloga
Igra vlog. Kandidat je postavljen v
vsakodnevno situacijo, v kateri mora odigrati
vlogo, ki si jo je izbral (izbiral je lahko med
dvema situacijama oz. vlogama) in na katero
se je pripravil. Z izpraševalcem odigrata
pogovor. Pogovor začne kandidat, ki je v
pripravljenih situacijah vedno v vlogi stranke.
3. naloga
a) Kandidatu izpraševalec ponudi dve sliki iz
vsakdanjega življenja. Eno izbere in jo v nekaj
stavkih samostojno opiše. Opis naj bo čim
bolj natančen in v obliki monologa.
b) Kandidat odgovori na izpraševalčeva
vprašanja, povezana s temo na sliki.
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GOVOR – VAJE
1. naloga: Dialogi
Preberite spodnje situacije in odigrajte dialoge.
1. Ste na svtobusni postaji. Govorite z uslužbencem in sprašujete po informacijah: odhod
avtobusa, cena vozovnice, naslednji možen odhod avtobusa, trajanje vožnje; uslužbenec lahko
sprašuje, če boste potovali s prtljago, ki stane dodatno ipd.
2. Ste na recepciji v hotelu - rezervacija sobe, sprašujete uslužbenca hotela in poveste:
kolikoposteljno sobo želite, kakšno, kaj je v sobah, ali morate prinesti fen s sabo ... Receptor
lahko vpraša, kdaj je predviden prihod, ali naj pošljejo taksi na letališče ali postajo ipd.
3. Ste v knjižnici – v cobissu ste videli, da imajo le tam knjigo, ki jo potrebuje in jo želite
rezervirati ... Knjižničar lahko pove, da rezervacija stane, da lahko knjigo naroči prek spleta in
ga bo čakala v knjižnici ipd.
4. Naročilo pice na dom: pokličite picerijo in povejte, kakšno pico bi radi, kaj mora vse biti
nanpici, če imate kakšne posebne želje, koliko pic želite, kdaj naj vam jih prinesejo.
Uslužbenec lahko vpraša za vaš naslov, nadstropje, kako boste plačali ipd.
5. Na blagajni kupujete karte za gledališče ali koncert. Povejte, za katero predstavo/koncert
gre, kdaj je, katere karte bi radi. Blagajnik vam lahko razloži način plačila – katere karte so
cenejše, katere dražje, način plačila – z gotovino je ceneje (izmislite si, koliko) ipd.
6. V restavraciji želite rezervirati mizo za posebno priložnost (izmislite si). Povejte, za koliko
oseb, kaj boste jedli, pili, kakšne posebne želje imate (goste imajo prehranske težave). Osebje
vam ponudi različne storitve in različne mize za različno ceno ter živo glasbo.
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2. naloga: Poročanje
Razmislite in govorno poročajte o naslednjih temah.
1. Katero je vaše najljubše gospodinjsko opravilo? In katero vam je najmanj pri srcu? Zakaj?
Ali znate zamenjati žarnico ali popraviti kakšno malenkost? Kaj bi storili, če bi vam začela iz
radiatorja teči voda?
2. Kaj se vam zdi bolje – živeti v hiši ali v stanovanju? Če bi šli danes v trgovino s pohištvom,
kaj bi kupili in zakaj? Kaj se vam zdi boljše – živeti kot najemnik ali v lastniškem stanovanju?
Naštejte nekaj prednosti obeh možnosti.
3. Na televiziji lahko v zadnjem času spremljate kar nekaj resničnostnih šovov. Ali jih
gledate? Zakaj da/ne? Katere poznate? Zakaj mislite, da so priljubljeni? Ali bi se sami
prijavili v kak šov podobnega formata? Zakaj da/ne?
4. Nekatere ljudi močno moti kajenje na javnih krajih. V Sloveniji so pred leti prepovedali
kajenje v javnih zaprtih prostorih. Posamezni gostinci so se pritoževali, da jim je zaradi tega
upadel promet. Ali se strinjate s tako prepovedjo? Zakaj da/ne? Kako je to področje urejeno v
vaši državi?
5. Določeni ljudje nasprotujejo živalskim vrtovom, ker menijo, da so tam živali proti svoji
volji, ljudje pa le pobirajo denar. Kje vi vidite prednosti in slabosti živalskih vrtov? Ali jih
ljudje res potrebujemo? Zakaj? Ste že bili v kakšnem živalskem vrtu? Če niste, zakaj ne? Če
ste, kaj vam je bilo všeč in kaj ne?
6. V sodobnem svetu se ljudje pogosto odločajo za spremembo prehrane. Vse več je
vegetarijancev in veganov. Kaj o takšni prehrani mislite sami? Kje vidite prednosti in
slabosti? Ali se ljudje okrog vas obremenjujejo s prehrano? Zakaj da/ne?

7. V Sloveniji so pred leti sprejeli zakon, da morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte, potem pa
so ga čez eno leto razveljavili. Ste podpornik ali nasprotnik nakupovanja ob nedeljah? Kaj
menite o sodobnih trgovskih centrih? Ali radi nakupujete? Zakaj da/ne?
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3. naloga: Komentiranje izjav
Preberite in nato komentirajte naslednje izjave:
Najbolje je potovati s turistično agencijo.
Dragi hoteli so za dolgočasne ljudi.
Pred potovanjem nikoli ne berem turističnih vodnikov.
Ogledovanje kulturnih znamenitosti je dolgočasno.
Nemogoče je potovati z otrokom.
Na univerzi bi morali uvesti šolnine.
Redno berem horoskop in se po njem tudi ravnam.
4. naloga: Svetovanje
V nadaljevanju preberite opise problemov, ki jih imajo ljudje. Svetujte jim v nekaj
povedih.
1. Stara sem 28 let, imam stalnega partnerja, po dveh letih brezposelnosti sem končno dobila
službo. Živim pri svojih starših in sem se navadila na udobje doma, vendar me moti, da
moram staršem vedno razlagati, kam grem, s kom in kdaj se vrnem. Rada bi šla na svoje,
vendar se bojim, da ne bom znala biti dovolj samostojna. Poleg tega bi lahko, če bi živela pri
starših še nekaj let, privarčevala nekaj denarja.
2. Stara sem 55 let. Do pred nekaj meseci sem živela skupaj s svojo hčerko, zdaj pa se je
odselila in ostala sem sama. Težko mi je, ker mi kar naenkrat za nikogar ni treba skrbeti, to pa
sem bila navajena delati celo življenje. Osamljena sem, nimam nobene družbe, imam
ogromno časa, ki ga ne znam izkoristiti.
3. Sem študent zadnjega letnika in na fakulteti od mene se vedno več zahtevajo.
Profesorji ne razumejo, da imam obveznosti pri vseh predmetih, poleg tega moram poleg
študija delati, da se lahko preživim, želim pa imeti vsaj malo družabnega življenja.
Kombinacija vseh teh problemov mi predstavlja velik stres in zato ne morem več normalno
živeti, saj imam težave z organiziranjem časa.
4. Pravkar sem dobil svojo prvo zaposlitev. Želim narediti dober vtis na nadrejene, zato res
veliko delam. Prvi pridem v službo in zadnji odidem domov. Tudi večere preživljam ob
odgovarjanju na službeno e-pošto in urejanju dokumentov. Prostega časa nimam več, ne
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dobivam se s prijatelji, če pa že najdem čas za kakšno kavo, sem tako nervozen, da jo na hitro
spijem in že hitim nazaj na delovno mesto. Zdi se mi, da postajam deloholik.

5. naloga: Slike
Oglejte si slike na naslednjih straneh in jih poskusite čim bolje opisati – kaj vidite, koga
vidite, kakšna je situacija, kako lahko komentirate sliko, imate s tem kakšne izkušnje,
pripovedujte vsaj dve minuti.

a) Telovadba

b) Pri frizerju
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c) Družinski izlet
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č) V restavraciji

d) Na tekmi
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e) Nakupovanje

38

