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Slovenščina, triletno srednje strokovno izobraževanje 

Predstavitev predmeta 

Slovenščina je temeljni splošnoizobraževalni predmet v srednjem poklicnem izobraževanju.  

Udeleženci se usposabljajo za učinkovito, predvsem govorno, a tudi pisno sporazumevanje v 

najrazličnejših okoliščinah, in to ne le pri poklicnem delu, temveč se trudijo za dvig svoje splošne, 

izobrazbene in kulturne ravni, saj jim to povečuje možnost njihovega osebnega razvoja in znajdenja v 

širšem družbenem okolju. Hkrati s tem dojemajo jezik kot temeljno prvino človekove narodne identitete 

in oblikujejo odnos do slovenskega jezika kot državnega jezika v Republiki Sloveniji.  

KLJUČNE KOMPETENCE  

Udeleženci razvijajo sporazumevalno zmožnost tako, da so sposobni/-e raznovrstna besedila v 

slovenskem jeziku sprejemati, razčlenjevati (razumevati) in tvoriti.  

Udeleženci razvijajo zavest o slovenščini kot maternem in državnem jeziku; oblikujejo narodno in 

državno zavest, ob tem pa tudi spoštovanje drugih jezikov in narodov ter strpnost do njih. 

Splošni cilji 

1. Udeleženci se zavedajo pomembne vloge slovenskega jezika v svojem osebnem in družbenem 

življenju, zato imajo do njega pozitivno  čustveno in razumsko razmerje.  

• Zavedajo se, da je slovenščina kot njihov materni jezik zanje najbolj naravna 
socializacijska danost, saj v tem jeziku najlaže in najuspešneje  izražajo svoje misli, 
občutja, hotenja in ustvarjalnost, pa tudi razumejo sebe in druge ter navezujejo in 
ohranjajo stike z drugimi  ljudmi.  

• Zavedajo se, da je slovenski jezik temeljna prvina njihove osebne in narodne identitete, 
pa tudi najpomembnejši del slovenske kulturne  dediščine.  

• Zavedajo se, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji, poznajo pa tudi 
položaj drugih jezikov v Republiki Sloveniji ter položaj  slovenskega jezika v zamejstvu in 
izseljenstvu.  

2. Pri sporazumevanju udeleženci uporabljajo govornemu položaju ustrezno socialno zvrst in 

podzvrst; v ustreznih govornih položajih si prizadevajo govoriti knjižno.  

3. Udeleženci sodelujejo v pogovorih, poslušajo (gledajo) in berejo različna besedila ter ustno in 

pisno izražajo svoje misli, doživetja, čustva, stališča in ustvarjalnost.  

• Z različnimi sogovorci se pogovarjajo vljudno in strpno; spoštujejo mnenje drugih ter 
izražajo svoje mnenje in ga utemeljijo.  

• Usposabljajo se za sporazumevanje v svojem poklicu – v strokovnih zadevah s 
sodelavci in strankami.  
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• Različna besedila poslušajo in berejo razmišljajoče in kritično; dobljene podatke iz 
besedil se naučijo uporabljati v vsakdanjem življenju.  

• Tvorijo ustrezna, razumljiva in jezikovno pravilna ustna in pisna besedila.  

4. Udeleženci razvijajo in ohranjajo pozitivno razmerje do leposlovja ter ob branju književnih 

besedil in pogovoru o njih oblikujejo svoj sestav kulturnih in družbenih vrednot.  

5. Pri poslušanju in branju umetnostnih besedil se oblikujejo v doživljajsko usmerjene bralce/-ke; 

razvijajo zmožnost branja književnih besedil (ta se kaže v govornih in pisnih ubeseditvah doživetja) in 

občutek, da je branje književnosti lahko vir estetskega užitka.  

6. Dijaki spoznajo najosnovnejše literarnozgodovinske in literarnoteoretske pojme, potrebne za 

razumevanje prebranih leposlovnih besedil. 

 
 

 

 

 

1. letnik 

Književnost 

V prvem letniku spoznavajo udeleženci pomen slovenske ljudske tradicije pri 

ohranjanju osebnih in družbenih vrednot (tematski sklop Iz roda v rod) – eno od njih 

podrobneje spoznavajo v tematskem sklopu (naslov sklopa: Ljubezen je bila, ljubezen 

še bo).  

OBVEZNA LITERATURA: Književnost 1, učbenik za 1. letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja (Jana Kvas) 

1. Iz roda v rod 

Peter Klepec – ljudska pripovedka; Levstik, Martin Krpan; Zeleni Jurij – ljudska 

pesem; Murn, Pomladanska romanca  

 

Primer obravnave ljudske pesmi Zeleni Jurij 

1. O ljudskem pesništvu: 
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Ljudsko pesništvo je tako kot vse ljudsko slovstvo dragoceno kulturno izročilo. 

Vsebinsko kaže življenje v neposredni resničnosti in preprostosti. Avtor navadno ni 
znan, je torej anonimno.  

Ljudsko pesništvo sega v najstarejše čase. Tedaj, ko ljudstvo še ni poznalo niti pisave 
niti tiska, so nadarjeni posamezniki že ustvarjali slovstvena dela v verzih in prozi. 
Njihova imena so se sčasoma pozabila, njihova dela pa so zaradi priljubljenosti med 
ljudstvom ohranila in razmnožila. Prehajala so od rodu do rodu, iz kraja v kraj. Pri tem 
so se včasih jezikovno, včasih tudi vsebinsko spremenila. Tako so ob istem delu 
dostikrat nastale inačice ali variante. 

Za lirske ljudske pesmi je bil poleg besedila vedno bistven tudi napev. 

Svoj vrh je ljudsko slovstvo doseglo v 14. in 15. stoletju, v 18. je začelo zamirati, k 
sreči so se našli zavzeti popisovalci ljudskega blaga, še zlasti v času romantike, v 19. 
stoletju so pridno zbirali in zapisovali ljudske umetnine. 

Slovenska ljudska pesem je ponovno oživela med NOB. Tedaj so znani in neznani 
pesniki v družbeno političnih pesmih izražali ljudsko trpljenje, sovraštvo do 
okupatorja, hrepenenje po svobodi, vero v zmago ter tako zanosno dvigali borbeno 
moralo. 

Ljudske pesmi delimo na izpovedne ali lirske in pripovedne ali epske. Lirske delimo 
naprej na obredne (Zeleni Jurij), ljubezenske, vojaške, šaljive, otroške … 

Pripovedne govorijo o zgodovinskih ali izmišljenih dogodkih, npr. o boju s Turki. 
Posebej znana je lepa Vida, ki govori o mladi nesrečni ženi, ta odide od doma z 
upanjem po boljšem življenju, kasneje pa odločitev obžaluje. 

Zeleni Jurij - ljudska 

Prošel je, prošel pisani vuzem; 
došel je, došel Zeleni Jure 
na zelenem konji po zelenem polji. 
Dajte mu dajte, Jurja darovajte,  
dajte mu mleka, zelena mu obleka, 
dajte mu vina, da ga ne bo zima, 
dajte mu mesa, da se ne otresa,  
dajte mu špeha, da ga ne bo kreha,  
dajte mu jajec, da ga ne bi zajec,  
dajte mu kruha, da ga ne bi muha, 
dajte mu soli za debele voli, 
dajte mu pogače, da mu noge poskoče, 
dajte mu masti, da bo vreden časti,  
dajte mu hajde, da se doma najde,  
dajte mu pleče, da vam kaj ne reče, 
Dajte mu krajcar, da ga ne bo Šprajcar, 
Dajte mu škudu, da ne pojde k sudu,  
Dajte mu groš, da vam dojde još, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudstvo�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisava�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tisk�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Verz�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Proza�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kraj�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezik_%28sredstvo_sporazumevanja%29�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lirika�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Besedilo�
http://sl.wikipedia.org/wiki/NOB�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pesnik�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Okupator�


 4  

Haj, haj, haj! bo li skoro kaj? 
Ljüh, ljüh, ljüh! 

 

O Zelenem Juriju: Podlaga pesmi je star običaj, jurjevanje, praznik prihajajoče 

pomladi. Je obredna pesem, govori o bistvu obreda – darovanju. Spada med 

izpovedne pesmi. Jezik je preprost, narečno obarvan, pesniški slog zaznamujejo 

ponavljanja, stalni pridevniki (ukrasni pridevki). 

Naloga: Primerjajte ljudsko Zeleni Jurij z Murnovo pomladno romanco. 

 

 

2. Ljubezen je bila, ljubezen še bo 

Jurčič, Sosedov sin; Tavčar, Cvetje v jeseni; Kette, Na trgu; Menart, Nežnost v mraku  

Jezik 

OBVEZNA LITERATURA: BESEDE, učbenik slovenski jezik v 1. letniku srednjega 

poklicnega izobraževanja (Mateja Gomboc) 
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Jezik 

1. Kaj je jezik 

2. Jezik v različnih okoljih 

 
Materni jezik, državni jezik, uradni jezik, jezik okolja  
(VIR: http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-

besedilne-vrste/drzavni-jezik-uradni-jezik/obravnava1-4/) 

 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-vrste/drzavni-jezik-uradni-jezik/obravnava1-4/�
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-vrste/drzavni-jezik-uradni-jezik/obravnava1-4/�
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3. Besedni in nebesedni jezik 

4. Jezikovni priročniki 

 

 

 

O temeljnih jezikovnih priročnikih: Slovenska slovnica, Slovenski pravopis, Slovar 

slovenskega knjižnega jezika  

SSKJ, razlaga in vaje 

SSKJ 
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1.  

 
slovarski sestavek glavna orodna vrstica   vrste iskalnih polj       

    pripni slovar    zahtevno iskanje  

   
spisek najdenih gesel s sobesedilom   radirka (zbriše vse)    lupa (išče)   

 

 

2. Slovarski sestavek 
razlaga  geslo   primeri 

 
terminološko gnezdo              frazeološko  gnezdo        kvalifikator (označevalec)  
raba besed in besednih           raba besed, besednih  

zvez v strokovnih govor.  zvez v pregovorih, pog. rabi ipd.  

3. V polje GESLO  vpisujte naslednje besede, prepišite razlago: 
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a) babjevernost: ________________________________________________________ 

b) baharitnež____________________________________________________________ 

c) zuhljati _____________________________________________________________ 

 
 4. V polje RAZLAGA vpišite NERESEN ČLOVEK. Izpišite gesla in prepišite najbolj 

zanimiv  slovarski sestavek: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

5. Na način, kakršnega pozna 4. naloga, poiščite gesla s pomočjo polja RAZLAGA  

(kdor ljubi). Izpišite nekaj zanimivih, nekaj pozitivnih in negativnih. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

6. Razložite naslednje besede: 

avdienca____________________________________________ 

cagavec_______________________________________________________ 

začimbnica___________________________________________________ 

subtilen_________________________________________________ 

 

7.   Oglejte si slovarski sestavek POLŽ 

Poiščite in razložite kvalifikatorje/označevalce iz navedenega slovarskega 

sestavka._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Izpišite kakšen primer iz frazeološkega gnezda. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Izpišite kakšen primer iz terminološkega gnezda. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Označite enega ali več kvalifikatorjev in si oglejte slovarske sestavke. Nekaj jih 

izberite in izpišite. 
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PRIMER:  

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Kaj pomeni beseda avgust? Prepričajte se s pomočjo SSKJ. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Sporazumevanje 

Socialne zvrsti slovenskega jezika  

1. Knjižna  jezikovna zvrst 

2. Zborni jezik 

3. Knjižni pogovorni 

4. Neknjižne jezikovne zvrsti 

5. Prostorske zvrsti 

6. Narečja 

7. Interesne govorice 

Besedilo 

1. Kaj je besedilo 

2. Tvorjenje besedila 

3. Faze sporočanja 

4. Zgradba besedila 

Vrste besedil 

1. Umetnostno in neumetnostno besedilo  
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2. Govorjeno in zapisano besedilo 

3. Subjektivno in objektivno besedilo 

4. Zasebno in javno besedilo 

 

 

VRSTE BESEDIL 

 

vrste besedil merilo delitve 

neumetnostno in umetnostno besedilo preverljivost podatkov, praktičen 

namen besedila, poudarjenost 

lepotne funkcije 

govorjeno in zapisano prenosnik 

subjektivno in objektivno razodevanje sporočevalca 

zasebno in javno izbran krog naslovnikov 

 

 

Besedilne vrste 

1. Pogovor 

2. Predstavitev 

3. Predstavitev kraja 

4. Predstavitev predmeta 

5. Predstavitev osebe 

6. Pozdrav na razglednici 
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7. Voščilo 

8. Čestitka 

 

9. Pismo 

10. Osebno pismo 

11. Uradno pismo 

12. Obvestilo 

13. Obrazci – prijavnica in naročilnica  

14. Mali oglas 

15. Reklama 

16. Novica 

17. Delovni dnevnik 

 

Jezikovna podoba besedila 

 

Jezikovni sestav 

Izrazna stran jezika 

1. Samoglasniki 

2. Soglasniki 
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3. Deljenje besed 

4. Pomen besed 

5. Besede glede na število pomenov 

6. Odnosi med besedami 

 

Kaj  je BESEDA? 
Je najmanjša pomensko samostojna enota povedi. 
 

Vsako besedo sestavljata dve nerazdružni prvini: 

  

   glasovna podoba   in  pomen  

 

 

 

Beseda kot “enotnost” glasovne podobe in pomena je znamenje nečesa, kar 

obstaja v 

dejanski (npr. miza) ali 

izmišljeni predmetnosti (npr. zmaj). 
Beseda ni v neposrednem logičnem razmerju s poimenovanim predmetom, 

pojmom, dejanjem ... 

 

Kot ime nečesa nam izgovorjena/zapisana le prikliče predstavo poimenovanega 

predmeta/pojma/... 

 

 

GLASOVNA  PODOBA  BESEDE 
Beseda je nepretrgana in mestovno nezamenljiva množica glasov ali črk. 

 Delov besede ni mogoče ločiti. 

 Med glasovje besede ni mogoče vriniti kake druge besede.                                                                                                                                                                                                                    
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 Besedam ni mogoče zamenjati zaporedja zlogovnih sestavin. 

 Besedam pa lahko zamenjujemo mesto v stavku ali mednje vrinemo kako drugo 

besedo. 

 

 

 Primer:  
beseda GLAVA  sestoji iz petih glasov 

 

 

Vsaka beseda mora imeti vsaj en zlog. 

  te-lo-va-di-ti  

  vrt         

 

 

Zlog: 

Soglasniki se zbirajo okrog samoglasnikov in                                                                                                                                                                                                                         

skupaj z njimi tvorijo zloge. 
Izjemni so primeri zlogov brez samoglasnikov: 

  hm, psst 

 

 

 

  POMEN  BESEDE 
GLAVA pomeni ‘sprednji del živalskega telesa oziroma zgornji del človeškega 

telesa, ki ima usta, čutila, možgane 

  
BESEDE  PO  POMENU: 
 
a) POLNOPOMENSKE  

(predmetnopomenske)  
 
 b) NEPOLNOPOMENSKE  

(slovnične) 
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POLNOPOMENSKE BESEDE 

označujejo dejansko ali izmišljeno predmetnost     (vključno s svetom abstrakcij) 

      

 

 Na primer:  
 večer  (samostalniška beseda) 

 mlad  (pridevniška beseda) 

 odleteti  (glagol) 

 všeč  (povedkovnik) 

 danes  (prislov) 

 

 Med predmetnopomenske besede štejemo tudi zaimke - besede, ki v besedilu 

stojijo namesto besed, ki neposredno zaznamujejo pojave v stvarnosti: 

    večer - on/kaj 
   mlad - tak/kakšen 
    danes - takrat/kdaj 
 

 
 NEPOLNOPOMENSKE BESEDE 

Nepolnopomenske (slovnične) 
besede so: 
a) besede, ki označujejo logična razmerja med deli povedi ali med povedmi 

(predlogi in vezniki) 
 predlog - v, na, iz 
 veznik -  in, da, ker 
   

 
Nepolnopomenske (slovnične) 
besede so: 
b) besede, s katerimi stavke, besedne zveze v njih ali posamezne besede 

povezujemo s sobesedilom, izražamo odnos /govorečega/ do teh enot ipd.  
(členki): 
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členek - tudi, menda 

   
 

 NEPOLNOPOMENSKE BESEDE 
 Te besede nimajo predmetnega pomena kakor polnopomenske besede.  

 Nepolnopomenske besede ne  morejo opravljajti vloge samostojnih stavčnih 

členov. 

 
 

 NEPOLNOPOMENSKE BESEDE 
Besede, ki označujejo čustveno razmerje govorca do predmetnosti, so 

medmeti: 
medmet -  fuj, a 

 

 

 ENOPOMENSKE BESEDE 
Besede imajo lahko en sam pomen. 

 Primeri: biologija,   samostalnik,  ker … 

 
ENOPOMENSKE BESEDE 
Največ besed z enim pomenom je strokovnih izrazov.  

Ker pa se besede uporabljajo v različnih zvezah in besedilih, se je za veliko besed 

z dolgo rabo izoblikovalo po več pomenov. 

 

 

ENAKOZVOČNICE  (HOMONIMI) 
Besede, ki imajo enako glasovno podobo, različni pomeni pa med seboj niso 

povezani. 

    

PRIMERI:  Krma (hrana);   krma (del ladje, čolna) 
 

 

ENAKOGLASNICE (POSEBNA VRSTA ENAKOZVOČNIC) 
Besede, ki imajo enako glasovno podobo, različno pisno podobo, 
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   različni pomeni pa med seboj niso povezani.  
 
PRIMERI:  trk, trg;                     rop, rob 

 

 

EENNAAKKOOPPIISSNNIICCEE 

 

Besede, ki imajo enako pisno podobo, različno glasovno podobo, 

   različni pomeni pa med seboj niso povezani. 

 

PRIMERI:  trk, trg;                     rop, rob 

 

VEČPOMENSKE BESEDE 

Besede, ki zaznamujejo več med seboj povezanih ali sorodnih pomenov 

DDEEKKLLEE 

1. Osnovni pomen 

‘dorasla mlada ženska, ki še ni poročena’ 

Na vasi so se zbirali fantje in dekleta. 
  
2. Drugi pomeni 

  ‘doraščajoča oseba ženskega spola’  

  Dekleta so v šoli mirnejša kot fantje.                                                                                                                                                                                                             
  ‘ženska oseba, ki je v ljubezenskem odnosu do fanta’ 

  Milena je Milanovo dekle. 

 

 

 VEČPOMENSKE BESEDE 

 

SONCE 

 

1. Osnovna pomena 

   ‘nebesno telo, okrog katerega krožijo                                                                                                                                                                                                                           

planeti, kakor Zemlja, Mars, Jupiter                                                                                                                                                                                                                           

itd.’ 
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   ‘vir svetlobe in toplote’ 

  Sonce sije in greje. 

 

2.  Drugi pomeni 

‘nebesno telo kot predmet čaščenja’ 

 Stari Egipčani so častili sonce. 

 

‘prostor, osvetljen od sonca’ 

 Urška je na soncu lepo zagorela. 

  
‘dober, plemenit človek’ 

 Ti si pravo sonce. 

 

‘ugodne razmere’ 

 Tudi nam bo zasijalo sonce svobode. 

 

POMENSKA  RAZMERJA  MED  BESEDAMI 
 

Besede z različno glasovno podobo in istim ali sorodnim pomenom. 
SOPOMENKE 
  LETALO           

  AVION 

  AEROPLAN 

 

NADPOMENKE, PODPOMENKE 
Nekatere besede so drugim besedam po pomenu nadrejene - ker zaznamujejo 

skupne (splošne) lastnosti skupine predmetov. 

 
UMETNIK  

‘ustvarjalec ali poustvarjalec umetniških del’ 

slikar  

pevec  

skladatelj  

PROTIPOMENKE 
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Besede, ki so med seboj povezane po nasprotnem pomenu. 

 
TOPEL - HLADEN  

glede na stanje telesa 

DOBER - SLAB  

glede na duševne lastnosti 

STAR - MLAD  

glede na čas 

 

Besedna družina 

 

Primer besedne družine: 

uk, učiti se, poučevati, učenje, učenec, učitelj, učenjak, učen, naučiti se, nauk … 

 

7. Slovar slovenskega knjižnega jezika (glejte poglavje Jezik, Jezikovni priročniki) 

8. Pravopisno urejanje besedila 

Pravopisna vaja 

 

    Popravite napake:     

Dan po božiču, bil je ponedeljek, smo se v družini odločili da se peljemo na izlet. 

Mlajši bratec je sicer godrnjal, da vreme ni najbolše, vendar ni pomagalo. Če si starši 

kaj zapičijo v glavo, mora biti tako. Celo ded je skušal pomagati s pripombo, naj s 

sabo vzamemo sani, ki znajo biti prav primerno prevozno  sretstvo v teh prazničnih 

dneh. 

   Jaz sem molčal, saj sem z izkušenj vedel, da je vsakršno upiranje zamanj.  
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   Odpeljali smo se proti Dolenjski. Pot se je jasno vlekla. Iztok je tečnaril, naj 

navijeta vsaj nekaj glazbe, jaz sem samo včasih zauzdihnil. Oče je govoril o postajah 

našega potepanja:  Trubarjevi domačiji na Raščici, Stični, Ivančni gorici, Jurčičevi 

muljavi in, ker smo bili namenjeni tudi na rastavo, slikarskih umetninah Božidarja 

Jakca. Poslušali smo tudi rasprave o protestantizmu, pismenstvu in pisateljevanju 19. 

stoletja na slovenskem. Nekaj sem si trudil zapomniti, saj v šoli rad pokažem svojo 

genialnost. Imeli pa smo to življensko srečo da so bili muzeji zaprti. Ne zaradi 

bližnega novega leta, take ustanove so pač ob ponedeljkih zaklenjene. Zato smo si 

lahko namesto ogleda Dolenjske galerije  privoščili raskošno kosilo v gostilni Pri 

Jakčevem domu v Novem Mestu.   

   Nazadne se je izteklo tako, da je bil nama s bratcem izlet prav ušeč. 

 

 

9. Velika in mala začetnica v lastnih imenih 

 

VELIKA ZAČETNICA 

 
 

1. Velika začetnica na začetku povedi  
 Z  veliko začetnico pišemo prvo besedo v povedi npr.: Odmevi tega so bili … 
 Veliko začetnico pišemo tudi znotraj povedi, in sicer, na začetku dobesednega 

navedka pri premem govoru in na začetku nesamostojnih povedi, ki so kot 
ponazarjalno gradivo uporabljene znotraj kakšne druge povedi npr.: »Ali imaš 
domačo nalogo?« je Maja vprašala Tino. Ta pa ji je nejevoljno podala zvezek 
in jo opozorila: »Nikar ne prepisuj, profesorica bo danes pregledala  naše 
izdelke.« 

 

2. Velika začetnica v lastnih imenih  
• Uporaba velike začetnice v lastnih imenih bitij 

* enobesedna lastna imena (pišemo z veliko začetnico) 
- npr.: Apolon, Jožica, Marija, Špela … 

* večbesedna lastna imena (prvo besedo pišemo z veliko 
začetnico, neprve pa z malo – razen če so že same lastno 
ime) 
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- npr.: Karel Trampuž, Josipina Trnograjska, Pavel 
Medvešček, Aleksander Veliki, Rdeča kapica … 

• Uporaba velike začetnice v zemljepisnih lastnih imenih 
* enobesedna zemljepisna lastna imena (pišemo z veliko 

začetnico) 
- npr.: Temenica, Jesenice, Celovec, Sava, Triglav, Avstrija 

… 
* večbesedna zemljepisna lastna imena (pišemo prvo besedo 

z veliko začetnico, neprve pa z veliko ali z malo  
začetnico – predvsem je odvisno od tega kaj z njimi 

poimenujemo)  

- npr.: Kranjska Gora, Šmarna gora … 
* naselbinska lastna imena 

- so konkretna imena krajev, mest, vasi in zaselkov, kjer 
živijo ljudje (neprve besede pišemo z veliko začetnico – 
razen če gre za predloge ali pa za samostalnike mesto, 
selo, vas, trg) 
√ npr.: Veliki Gaber, Stara Fužina, Kostanjevica na 

Krasu, Grahovo ob Bači, Most na Soči, Novo Mesto, 
Ivanje selo, Stari trg … 

* nenaselbinska lastna imena 
- imena ulic, trgov, cest in mestnih četrti 

√ npr.: Slomškova ulica, Ambrožev trg, Poljanska cesta, 
Rožna dolina … 

- imena držav, enot zveznih držav in pokrajin 
√ npr.: Združeni arabski emirati, Spodnja Saška, Bela 

krajin ,… 
- imena vodnih tokov, prekopov, slapov, jezer, morij in 

oceanov 
√ npr.: Sava Dolinka, Bohinjsko jezero, Piranski zaliv … 

- imena vzpetin, dolin, nižin, gozdov, jam, puščav 
√ npr.: Poljanska dolina, Kriški podi … 

- imena otokov, otočij, polotokov, rtov in celin 
√ npr.: Debeli rtič, Avstralija, Kanarsko otočje, 

Velikonočni otok … 
- imena nebesnih teles in ozvezdij 

√ Mars, Rimska cesta, Veliki voz … 
- imena poslopij in drugih samotnih objektov 

√ Nebotičnik, Zmajski most … 
 

• Uporaba velike začetnice v stvarnih lastnih imenih 
* besedilo ali publikacija 

- neumetnostno ali umetnostno besedilo 
√ Sonetni venec, Zakon o državljanstv ,… 

- knjiga 
√ Slovenski turistični vodnik … 
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- knjižna zbirka 
√ Kondor … 

- časopis ali drugo glasilo 
√ Gea, Proteus … 

* druge umetnostne stvaritve 
- film 

√ Na svoji zemlji … 
- skladba 

√ Deveta simfonij … 
- kip 

√ Pièta … 
- slika 

√ Sejale ,… 
* ustanova 

- Univerza v Ljubljani, Vlada Republike Slovenije, Slovenska 
vojska … 

* upravna enota 
- Občina Vrhnika, Mestna občina Celje, Upravna enota Novo 

mesto … 
* podjetje 

- Lesnina, Sportina … 
* verska skupnost 

- Katoliška cerkev … 
                               *      meddržavna zveza 

- Evropska unija, Organizacija združenih narodov … 
* prireditev in festival 

- npr.: Gotika na Slovenske ,… 
* vozilo 

- npr.: Sinji galeb… 
* trgovska ali industrijska znamka 

- npr.: kuhinja Marles, smuči Elan … 
* enobesedna stvarna lastna imena (pišemo z veliko 

začetnico) 
- npr.: Dramilo --- 

* večbesedna stvarna lastna imena (pišemo prvo besedo z 
veliko začetnico, neprve besede pa z malo začetnico – razen 
če so že same lastno ime) 

- npr.: Občina Jesenice, Modna Jana, Društvo geografov 
Slovenije … 

 

3. Velika začetnica v svojilnih pridevnikih  iz lastnih imen 
 Z veliko začetnico pišemo svojilne pridevnike iz lastnih imen : 

• če so tvorjeni z obrazili –ov/ -ev ali –in 
• če zaznamujejo duhovno last npr.: Pitagorov izrek  

 Z malo začetnico pa jih  pišemo: 



 24  

• če se uporabljajo v prenesenem pomenu npr.:ahilova peta – ranljivost 
(pravopis dovoljuje zapis tudi z veliko začetnico) 

• če zaznamujejo vrstnost npr.: Vnetje se je po evstahijevi cevi razširilo iz 
grla na srednje uho (pravopis dovoljuje zapis tudi z veliko začetnico)  

• v poimenovanjih za telesne dele, bolezni, tehnične iznajdbe, rastline 
(pravopis dovoljuje zapis tudi z veliko začetnico). 

 

4. Velika začetnica v izrazih posebnega spoštovanja 
 Z veliko ali malo začetnico lahko pišemo osebne in svojilne zaimke za 

ogovorjeno osebo, če pa nagovarjamo več oseb ali skupino pa uporabimo 
malo začetnico npr.: Vi, Vas, Vaš … 

 

   5. Pisanje s samimi velikimi črkami   
 Same velike črke uporabimo takrat, kadar želimo poudariti celo besedilo ali pa 

le posamezno poved ali besedo v njem, še posebno v javnih napisih, naslovih, 
reklamah. Ravno tako pišemo tudi kratice npr.: ČAKALNICA, NUK se nahaja v 
Ljubljani … 

 

 

 
 

 

VAJA 

VELIKA ZAČETNICA  

1. Pravilno uporabite veliko začetnico. 

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU __________________________________ 

MURSKA SOBOTA __________________________________________ 

IVANJE SELO ________________________________ 

MARIJINA VAS ____________________ 

ZGORNJA SAVSKA DOLINA _________________________ 

BLOŠKA PLANOTA __________________________ 

BLIŽNJI VZHOD _________________________ 

VIKTORIJINA PUŠČAVA ___________________________ 

NOVA VAS PRI PTUJU __________________________________ 

ČRNA GORA ___________________________________ 
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DOMINIKANSKA REPUBLIKA _____________________________ 

KANARSKI OTOKI ____________________________ 

ŠMARJETNA GORA ________________________ 

KRANJSKA GORA ________________________ 

ŠMIHEL NAD MOZIRJEM _______________________________ 

ULICA BRATOV UČAKAR _____________________________ 

CANKARJEVO PRIZNANJE _________________________ 

ZLATA LISICA ____________________________ 

JANŠEV PANJ ___________________________ 

VOLTOV ČLEN _________________________ 

PARKINSONOVA BOLEZEN _______________________ 

OHMOV ZAKON _______________________ 

SIZIFOVO DELO ___________________________ 

EINSTEINOVA TEORIJA ___________________________ 

ADAMOVO JABOLKO __________________________ 

MARTINOVA PEČ ____________________________ 

JULIJSKE ALPE ________________________ 

NOVA VAS ___________________ 

RDEČA KAPICA ____________________ 

 

 

2. Popravite, če je potrebno. 
 

- Kadar se srečava, se naredi francoza. 

 

- Prodajamo čokoladne miklavže.  

 

- Peter je dobil Zlato vegovo priznanje. 

 

- V izobraževalnem centru so pripravili  nadaljevalni tečaj Nemščine.  

 

- V Ljubljanski operi so uprizorili balet Labodje jezero. 

  

- V pleterjah deluje samostan Kartuzijanov. 
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- Na vrhniki so podelili  zlata cankarjeva priznanja izbranim tekmovalcem z 

osnovnih in srednjih šol. 

 

 
3. Popravite veliko začetnico. 
 
Kamniška bistrica je izhodišče za zanimive planinske poti. Po dolini korošice  

 

vodi označena pot na krvavec. Čez dolski greben je pot na rzenik ali pa na  

 

veliko planino, na katero vozi tudi gondolska žičnica. Po dolini kamniške bele  

 

ali čez presedljaj gremo lahko na korošico in naprej na ojstrico. Malo nad  

 

planinskim domom se odcepi pot na kamniško sedlo in naprej na brano ali  

 

planjavo ali pa navzdol čez okrešelj v logarsko dolino.  

 

 

 

4. Pravilno dopolnite in uporabite veliko začetnico. 
 
- Prebivalci Kamnika so __________. (KAMNIČANI) Po okoliških vaseh živeči 

_________ (VAŠČANI) se vozijo na delo s ____________ 

(KAMNIČANOM) v Domžale ali Ljubljano.  

 

- Pri pouku zgodovine ___________(PROFESORICA) Ana Novak predavala o  

____________ (GENERALU) Rudolfu Maistru. Kljub prizadevanjem ___________ 

(MAISTROVIH) borcev so ______________ (KOROŠKI) Slovenci ostali zunaj meja 

naše domovine. 
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- Literarni krožek naše gimnazije je ob ___________ (SLOVENSKEM) kulturnem 

prazniku pripravil recital za starše in druge obiskovalce. Prireditev se je iztekla s 

pesmimi ____________ (EVROPSKIH)  

romantikov: _____________, (PUŠKINA) ____________, (BYRONA) 

in ____________ (LERMONTOVA).  

 
- Dijaki ___________ (CELJSKEGA) šolskega centra so dobili novo telovadnico. 

Otvoritveno tekmo so odigrali z vrstniki iz ___________ 

(KRANJSKE) gimnazije.  

 

- ____________ (RADOVLJICA) je naselje v najsevernejšem delu ___________ 

(LJUBLJANSKE) kotline in je pomembno upravno središče tega dela 

___________.(GORENJSKE) 

 

VELIKA ZAČETNICA - REŠITVE 

 

1. Pravilno uporabite veliko začetnico. 
 

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU _____Šmartno pri Slovenj Gradcu____ 

MURSKA SOBOTA ___Murska Sobota____________________ 

IVANJE SELO ______Ivanje selo_________________ 

MARIJINA VAS ___Marijina vas_________________ 

ZGORNJA SAVSKA DOLINA __Zgornja Savska dolina______ 

BLOŠKA PLANOTA _____Bloška planota_________________ 

BLIŽNJI VZHOD ____Bližnji vzhod____________________ 

VIKTORIJINA PUŠČAVA ___Viktorijina puščava__________ 

NOVA VAS PRI PTUJU _____Nova vas pri Ptuju__________ 

ČRNA GORA _______Črna gora____________________________ 

DOMINIKANSKA REPUBLIKA ______Dominikanska republika_____ 

KANARSKI OTOKI _____Kanarski otoki_____________________ 

ŠMARJETNA GORA ___Šmarjetna gora__________________ 

KRANJSKA GORA _________Kranjska Gora_____________ 

ŠMIHEL NAD MOZIRJEM ____Šmihel nad Mozirjem_______ 

ULICA BRATOV UČAKAR ____Ulica bratov Učakar_________ 
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CANKARJEVO PRIZNANJE ____Cankarjevo priznanje_____ 

ZLATA LISICA _____Zlata lisica____________________ 

JANŠEV PANJ ______Janšev panj_________________ 

VOLTOV ČLEN ____Voltov člen__________________ 

PARKINSONOVA BOLEZEN ___Parkinsonova bolezen_______ 

OHMOV ZAKON ___Ohmov zakon____________________ 

SIZIFOVO DELO _____Sizifovo delo__________________ 

EINSTEINOVA TEORIJA _____Einsteinova  teorija______ 

ADAMOVO JABOLKO _____Adamovo jabolko____________ 

MARTINOVA PEČ __Martinova peč___________________ 

JULIJSKE ALPE _____Julijske Alpe_________________ 

NOVA VAS ____Nova vas _______________ 

RDEČA KAPICA ___Rdeča kapica_________________ 

 

 

2. Popravite, če je potrebno. 
 

- Kadar se srečava, se naredi francoza. 

 

- Prodajamo čokoladne miklavže.  

 

- Peter je dobil Zlato Vegovo priznanje. 

 

- V izobraževalnem centru so pripravili  nadaljevalni tečaj nemščine.  

 

- V ljubljanski operi so uprizorili balet Labodje jezero. 

  

- V Pleterjah deluje samostan Kartuzijanov. 

 

- Na Vrhniki so podelili zlata Cankarjeva priznanja izbranim tekmovalcem z 

osnovnih in srednjih šol. 

 

 
3. Popravite veliko začetnico. 



 29  

 
Kamniška Bistrica je izhodišče za zanimive planinske poti. Po dolini Korošice  

 

vodi označena pot na Krvavec. Čez dolski greben je pot na Rzenik ali pa na  

 

veliko planino, na katero vozi tudi gondolska žičnica. Po dolini kamniške bele  

 

ali čez presedlaj gremo lahko na Korošico in naprej na Ojstrico. Malo nad  

 

planinskim domom se odcepi pot na kamniško sedlo in naprej na brano ali  

 

planjavo ali pa navzdol čez Okrešelj v logarsko dolino.  

 

 

 

4. Pravilno dopolnite in uporabite veliko začetnico. 
 
- Prebivalci Kamnika so _Kamničani_. (KAMNIČANI) Po okoliških vaseh živeči 

vaščani___ (VAŠČANI) se vozijo na delo s __kamničanom__ 

(KAMNIČANOM) v Domžale ali Ljubljano.  

 

- Pri pouku zgodovine _profesorica ____(PROFESORICA) Ana Novak predavala o  

___generalu___ (GENERALU) Rudolfu Maistru. Kljub prizadevanjem 

_Maistrovih____ (MAISTROVIH) borcev so ___koroški________ (KOROŠKI) 

Slovenci ostali zunaj meja naše domovine. 

 

- Literarni krožek naše gimnazije je ob _slovenskem____ (SLOVENSKEM) 

kulturnem prazniku pripravil recital za starše in druge obiskovalce. Prireditev se je 

iztekla s pesmimi __evropskih__ (EVROPSKIH)  

romantikov: ___Puškina____, (PUŠKINA) __Byrona______, (BYRONA) 

in _Lermontova_____ (LERMONTOVA).  

 
- Dijaki _celjskega____ (CELJSKEGA) šolskega centra so dobili novo telovadnico. 

Otvoritveno tekmo so odigrali z vrstniki iz _kranjske____ 
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(KRANJSKE) gimnazije.  

 

- __Radovljica___ (RADOVLJICA) je naselje v najsevernejšem delu 

_Ljubljanske_____ (LJUBLJANSKE) kotline in je pomembno upravno središče tega 

dela _gorenjske______.(GORENJSKE) 

 
Zbrala Lara Jasenc, dijakinja 5. MT, šol. Leto 2008/09, 

mentorica Mateja Sužnik, profesorica slovenščine in primerjalne književnosti 

 

Ločila 

1. Vejica 

 
VAJA 

VSTAVITE VEJICE 
a) Kača je pičila stol v nogo ta pa je tako otekel da so imeli lastniki stola 

drv za tri zime.  

b) Živčnež je imel tako rahlo spanje da se je prebudil, ko je padlo živo 

srebro v barometru. Drugi živčnež pa je imel tako rahlo spanje da ga je 

prebudil glas tuje slabe vesti.  

c) Košarkar je tako velik da mora poklekniti če se hoče popraskati po 

glavi.  

d) Pritlikavec je tako majhen da ob pogledu nanj dobiš vrtoglavico.  

e) Moj oče je tako majhen da je padel z lestve ko je obiral borovnice. 

 

REŠITVE 

a) Kača je pičila stol v nogo, ta pa je tako otekel, da so imeli lastniki stola drv za 

tri zime.  

b) Živčnež je imel tako rahlo spanje, da se je prebudil, ko je padlo živo srebro v 

barometru. Drugi živčnež pa je imel tako rahlo spanje, da ga je prebudil glas 

tuje slabe vesti.  

c) Košarkar je tako velik, da mora poklekniti, če se hoče popraskati po glavi.  

d) Pritlikavec je tako majhen, da ob pogledu nanj dobiš vrtoglavico.  

e) Moj oče je tako majhen, da je padel z lestve, ko je obiral borovnice. 
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2. Dvopičje 

3. Pika 

4. Klicaj 

5. Vprašaj 

 

Prvi letnik, jezikovna vaja pred izpitom 

 

1. Smiselno dopolnite naslednje besedilo. Prej razmislite, za katero besedilno 

vrsto gre? 

 

 

 

 
Svet naokrog je vabljiv in vonljiv, 
 
čudno resen in nemalo slovesen: 
 
NEKDO SE JE PRAVKAR RODIL. 
 
In to je najlepša pesem. 
 
 
 
Besedilna vrsta: ____________________________________________ 

 
 

2. Kdo je sporočevalec zgornjega besedila, kdo naslovnik? 
Sporočevalec__________________________________ 
Naslovnik___________________________________ 

3. Je besedilo uradno ali neuradno, zasebno ali javno, objektivno ali subjektivno? 
Odgovor: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Kaj je značilno za knjižni jezik? Zakaj je pomemben? Kdo je postavil temelje 
našega knjižnega jezika? 
Odgovor:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. V kakšnem odnosu so besede? 

Povežite!__________________________________  

1. kosilo, zajtrk a) protipomenki 

2. važen, pomemben b) nadpomenka in podpomenka 

3. jedec, pojedina c) sopomenki 

4. marljiv, len d) besedi istega tematskega polja 

5. zelenjava, špinača e) besedi iste besedne družine 

 

 
6. Sestavite subjektivno predstavitev svojega kraja. 

 

 

 

 

 

2. letnik 

 

Književnost 

V drugem letniku razvijajo domovinsko in narodno zavest ter občutek za socialno 

problematiko ob sklopu z naslovom V svoji deželi s svojo govorico, medčloveške 

odnose in pojav drugačnosti pa obravnavajo ob sklopu z naslovom Drugačni in 

zaznamovani, samotneži in čudaki.  
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OBVEZNA LITERATURA: Književnost 2, učbenik za 2. letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja (Jana Kvas) 

 

 

1. V svoji deželi s svojo govorico 

Župančič, Z vlakom; Kranjec, Režonja na svojem; Bevk, Kaplan Martin Čedermac  

 

 

2. Drugačni in zaznamovani, samotneži in čudaki: 

Jenko, Tilka; Milčinski, Butalski gasilci; Minatti, Nekoga moraš imeti rad; Milčinski-

Ježek, N. N. in črna pega čez oči  

 

Primer vodene interpretacije 

VODENA INTERPRETACIJA: JENKO, TILKA 

(Odlomek in navodila) 

 

 

 Pomembni dan (odlomek) 

 

 Z vidno zadovoljnostjo ga gledata oče in mati, ko se vstopi pred podobo 

svetega Florijana, ki ga je na zrcalo malana v važnih priložnostih dolžnost ogledala 

spolnjevala, in ko rdečo svileno uto, estetično v klobaso zvito, in sredi prsi pripenja za 

orjaški gumb, katerih gosta vrsta kinča njegov lajbič. Še slamnik na glavo in pruštof 

čez ramo, pa je snubač brez pogreška od nog do peta.  

 »Saj je zal fant naš Tilka,« reče žena na tihem k svojemu možu in ga tako 

pazljivo in veselo ogleduje, kakor ne kmalu, ter pristopivši k njemu z belo rutico, na 

voglih z rdečimi rožami opisano, drago relikvijo svojih mlajših let, vtakne v stranski 

žep pruštofa tako, da živo pisanje voglov venkaj maha. Tilka, ki se ni nikdar ti šegi 

vaških gizdalinov uklanjal, hoče ruto v žep potisniti, vendar ko ga oče zagotove, da 

so, ko so se ženili, na vsako stran eno tako ruto nosili, pusti ruto mahati iz žepa, 

akoravno se z njenim pogledom nič kaj ne more sprijazniti. 
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 Nekaj ima Tilka še na srcu; kako začeti, ko pride k Pahovcu? Že se pripravlja 

sitno vprašanje spraviti na dan, ko oče poprimejo za besedo: »Glej torej, Tilka, da se 

boš dobro obnašal, da se boš korajžno držal. Od konca bolj od strani govoriš, med 

govorico pa že dobiš priložnost povedati, kaj in kako.« 

 »Pa začeti?« misli Tilka, ki zastonj čaka, da bi v tem kaj zvedel. 

 »No, to je še najlaže,« odgovore oče. »Ko stopiš v hišo, pozdraviš Pahovca od 

moje strani, in potlej rečeš, postavim takole: Oče Pahovec, jaz imam o važni reči z 

vami govoriti.« Da ne pozabiš, ga vselej oče imenovati! Naprej bo že šlo. 

     »Jaz imam o važni reči z vami govoriti,« ponavlja Tilka na tihem sam pri sebi in 

se odpravi na pot s tesnim srcem in zamišljenim obrazom. Mati mu še na skrivnem 

potisnejo dve zarjaveli dvajsetici v roko. »Na , da boš malo za pijačo dal,« mu reko. 

Potem pa ona in njen mož na pragu stoje ponosno gledata za sinom, ki s težkim 

srcem stopa po vrtu in šele, ko jo na koncu vrta na levo za vas zavije in ga spred oči 

zgubita, stopita v hišo, oba molče, ker čutita, da ta dan je važen za vse tri. 

 

NAVODILA 

1. Besedilo umestite v knj. zvrst; umestitev utemeljite.  Odlomek povzemite. 

 

2. Katere skrbi mučijo glavno pripovedno osebo? Razložite, kako te skrbi kažejo 

njegov značaj? Utemeljite s primeri iz odlomka. Kako gledata nanj oče in mati? 

Utemeljite  s povedmi (vsaj z besednimi zvezami) iz besedila. 

 

3. Povzemite ugotovitve o književnih osebah in izrazite svoje stališče o problemu v 

odlomku. Razmisli, kako je danes z mladimi, ki potrebujejo pomoč (bolezen, duševna 

zaostalost, težka invalidnost ipd.), ko starši za njih ne morejo več skrbeti. 

 

 

Jezik 

OBVEZNA LITERATURA: BESEDE, učbenik slovenski jezik v 2. letniku srednjega 

poklicnega izobraževanja (Mateja Gomboc) 
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Jezik 

1. Materinščina in tuji jeziki 

2. Slovenski jezik med tujimi jeziki  

 

3. Jezik v poklicnem okolju 

4. Jezikovni priročniki 

 

Besedilo 

 

1. Uradni pogovor 

2. Življenjepis 

3. Opravičilo 

4. Zahvala 
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5. Sožalje 

6. Prošnja 

7. Obvestilo 

8. Športni spored 

9. Telefonski imenik 

10. Teletekst 

11. Poštni in bančni računi 

12. Poročilo 

13. Poljudnoznanstveni članek 

14. Opis delovnega postopka 

15. Spletne strani 

 

Jezikovna podoba besedila 

1. Pomeni besed (glejte 1. letnik) 

2. Prvotni in preneseni pomen (glejte 1. letnik) 

3. Slogovno nezaznamovane in zaznamovane besede 

4. Stalne besedne zveze  

 

STALNE BESEDNE ZVEZE 
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 Je stalna zveza  najmanj dveh besed, katere pomen je razumljiv iz pomena vseh besed; 

                                   npr: - tiščati glavo v pesek, 

                                           - vleči se kot kurja čreva, 

                                           - imeti dve levi roki. 

 

 Če ima stalna besedna zveza pomen, ki ni napovedljiv iz pomena njenih sestavin, jo 

imenujemo FRAZEM. 

 

              -  Zaljubljena sta bila do ušes. 

              -  Gledala sta se kot pes in mačka. 

 

 Frazemov oblikovno ne moremo poljubno spreminjati - deloma se spreminjajo le zaradi 

vključevanja v besedilo.  

 

 Frazemi so po obliki STAVČNI ali NESTAVČNI  

          

           STAVČNI frazemi se imenujejo tudi rečenice, z njim je           

           izražena življenjska modrost (pregovori).   

Dober glas seže v deveto vas. 

 

NESTAVČNI frazemi se imenujejo rekla.  

-    Spoznati se na nekaj kot zajec na boben. 

 

 

 Raba frazemov je SLOGOVNO ZAZNAMOVANA; pogosta je         

     v publicističnih besedilih, reklamah, pogosta pa so tudi v     

          zasebnih besedilih. 

 

    Nekaj frazemov: - počasen kot polž 

                                - zvit kot lisica 

                                - spi kot polh 

                                - trese se kot šiba na vodi 

                                - priden kot čebela … 
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5. Oblikovna stran besed 

6. Besedne vrste 

7. Samostalniška beseda 

8. Samostalnik 

9. Posamostaljeni pridevnik 

10. Samostalniški zaimek 

11. Pridevniška beseda 

12. Pridevnik 

13. Števnik 

14. Pridevniški zaimek 

15. Glagol 

16. Osebne glagolske oblike 

17. Predlog 

18. Veznik 

19. Členek 

20. Medmet 

 

1. Poimenujte besedne vrste: /6 točk/ 
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Kdo  je tako zgodaj prišel na obisk? 

       

       

 

 

2.  Uporabite ustrezno obliko samostalnika v oklepaju. Zapiši sklon in spol. /6/ 
 

a) Ključ pustite kar v  (vrata)_______________________________________. 

b) Čeprav slabo vidi, iz čiste (nečimrnost) 

___________________________________ne nosi (naočniki)____-

_________________________________. 

c)   Pred 2 (leto)__________________________sem se srečal s (starši) 

___________________ in njihovimi slavnimi 

(otrok)____________________________________. 

 

3. Izpišite samostalnike v preglednico. 
Janez, pohištvo, hlače, usta, drevje, drevesa, poper, nakit, veselje, mladost  /8 točk/ 

 

MNOŽINSKI SAM. 

 

SNOVNA IMENA 

 

SKUPNA IMENA 

 

POJMOVNA IMENA 

    

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Dopolni preglednico. /5 točk/ 
 

 
 

 
PRIMERNIK 

 
 

 
tih 

  

globok   
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  najtežji 

 
6. Določi in spremeni glagolski vid naslednjim glagolom: /4točke/ 
 

a) pripovedujem:_______________________________________________ 

b) je prepisal___________________________________________________ 

c) si nagovoril:__________________________________________________ 

d) bi obljubil:____________________________________________________ 

 

7. Vstavi predlog z ali iz: /3/ 
a) Oglašam se vam _________________ izleta. 

b) Lep pozdrav ________ morja. 

c) Hišo smo si ogledali _____________ vseh strani. 

 

8. Izboljšaj povedi:/4/ 
a) Kdo je že celo večnost na telefonu?_________________________________ 

b) Dvomim v te podatke. ____________________________________________ 

c) Mi smo delali v skladu z navodili.____________________________________ 

d) To sem ti imela za povedat.________________________________________ 

 

9. Obkroži pravilno zapisano tvorjenko iz števnika: /3/ 
pet-milijonsko/ petmilijonsko/ pet milijonsko (mesto) 

17-letni/ 17letni/ sedemnajstletni/ sedemnajst letni (fant) 

dvo in polsobno/ 2 in pol sobno/ dvoinpolsobno (stanovanje) 

 

10. Kako izgovarjamo števnike pri navajanju časa? Izgovor zapiši. /4/ 
Odprto od 8. do 12. ure. __________________________________________________ 

Odprto 8-12________________________________________________________ 

Ali sta zgornja zapisa pravilna? _____________________ 

Kaj pa zapis ob 21.30 uri? Če ni pravilen, zapišite popravljeno različico. 

_________________________________________________ 

 

11. Popravi napake: /4/ 
Ves večer sem govoril o tebi in meni. 

Pišem z mojim peresom. 

Moral sem sedeti pri treh starejših gospah. 
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Od daleč sem zagledal mati.  

 

Pravopisno urejanje besedila 

Premi in odvisni govor 

 

Premi govor je načeloma sestavljen iz dveh delov: iz spremnega stavka in dobesednega 
navedka. 

  

   
Profesor mu pojasni: 

   
"No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7 odgovorili pravilno." 
   
   

SPREMNI STAVEK 
DOBESEDNI NAVEDEK 

  

  

Ločimo tri vrste zapisa: 

• da je spremni stavek pred dobesednim navedkom 
• da je spremni stavek za dobesednim navedkom 
• da je spremni stavek sredi povedi dobesednega navedka 

Bodi pozoren na pravila zapisa pri vsaki od možnosti.  

A) SPREMNI STAVEK JE PRED DOBESEDNIM NAVEDKOM 

  

Študent logično razmišlja: „Manj ko se učiš, manj veš. Manj veš, manj pozabiš. Manj pozabiš, 
več znaš.”  

  

Če je dobesedni navedek vprašalni, vzklični oz. nedokončan, namesto pike uporabimo drugo 
končno ločilo: (?/!/ …). 
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B) SPREMNI STAVEK JE ZA DOBESEDNIM NAVEDKOM 

  

„Manj ko se učiš, manj veš. Manj veš, manj pozabiš. Manj pozabiš, več znaš,” logično 
razmišlja študent. 

  

V tem primeru piko v dobesednem navedku zamenja vejica, druga končna ločila pa se 
uporabijo tudi na tem delu zapisa. 

  

  

C) SPREMNI STAVEK JE MED OBEMA DELOMA DOBESEDNEGA NAVEDKA 

  

„Manj ko se učiš, manj veš. Manj veš, manj pozabiš,” logično razmišlja študent. „Manj 
pozabiš, več znaš.”  

  

ali 

  

„Manj ko se učiš,” logično razmišlja študent, „manj veš. Manj veš, manj pozabiš. Manj 
pozabiš, več znaš.”  

 

 
VIRI: http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-

vrste/pravopis/zapisovanje-prevzetih-besed/pika-vprasaj-klicaj-dvopicje-narekovaj/obravnava-475/ 

 

 

Ločila 

1. Narekovaj 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-vrste/pravopis/zapisovanje-prevzetih-besed/pika-vprasaj-klicaj-dvopicje-narekovaj/obravnava-475/�
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-vrste/pravopis/zapisovanje-prevzetih-besed/pika-vprasaj-klicaj-dvopicje-narekovaj/obravnava-475/�
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2. Pomišljaj 

3. Vezaj 

 
Pregledna naloga 

 
1. Namesto besednih zvez napišite ustrezen glagol, določite, nato glagolom 

določite vid, nazadnje ga še spremenite. (6 točk) 
                                     
BESEDNA ZVEZA GLAGOL GLAGOLSKI 

VID 
GLAGOL S SPREMENJENIM 
VIDOM 

postaviti vprašanje  
 

  

dati obljubo  
 

  

imeti skrb   
 

  

 
2.  Namesto zaimenskega prislova napišite po dva druga . (6 točk) 

 
nekje___________________________________________ 

tedaj___________________________________________ 

tako___________________________________________ 
 

3.  Sklanjajte GOSPA v dvojini: (3 točke) 
 

SKLON  
  

  

  

  

  

  

 
 
 

4.Glagoloma v preglednici določite naslednje glagolske kategorije. (4 točke) 

glagol Glagolski čas Glagolski naklon Glagolski vid Glagolski način 

bi pekel     

bo naredil     

 
5. Izboljšajte naslednje povedi, v katerih še zlasti predlogi niso uporabljeni najbolj 

ustrezno.  (5 točk) 
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a. Kdo je že celo večnost na telefonu?__________________________________ 

b. Dvomim v te podatke. ______________________________________ 

c. Moj stric je zaposlen na področju turizma. ___________________________ 

d. Dežela je bogata na rudah. ______________________________________ 

e. Avtobus stoji izpred šole. ______________________________________ 

 
6. Uporabite ustrezno obliko samostalnika v oklepaju. Zapišite sklon in spol. (6 

točk) 
c) Ključ pustite kar v  (vrata)_______________________________________. 

d) Čeprav slabo vidi, iz čiste (nečimrnost) _______________________________ne nosi 

(naočniki)_____________________________________. 

c)   Pred 2 (leto)__________________________sem se srečal s (starši) 

___________________ in njihovimi slavnimi 

(otrok)____________________________. 

 

7. Izpišite samostalnike v preglednico. 

Janez, pohištvo, hlače, usta, drevje, drevesa, poper, nakit, veselje, mladost  (4 
točke) 

 

MNOŽINSKI SAM. 

 

SNOVNA IMENA 

 

SKUPNA IMENA 

 

POJMOVNA IMENA 

    
  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Popravite  napake; pazite predvsem na veliko/malo začetnice. (6 točk) 

a) Na zemljevidu sem označil preserje pri lukovici, slovensko bistrico, mursko 

soboto in šmartno pri slovenj gradcu. 

 

 

b) Prijatelj vedno preživlja zanimive počitnice, bil je že v srednji ameriki, in sicer v 

dominikanski republiki, na kanarskih otokih, tudi v novi zelandiji. 

 

 

c) Brat hodi v osnovno šolo na Bledu, sestra pa v tretji letnik gimnazije jesenice. 
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3. letnik 

Književnost 

V tretjem letniku so besedila izbrana po kriteriju literarnozgodovinske 

reprezentativnosti, tako da udeleženci pridobijo tisto temeljno literarnozgodovinsko 

znanje, ki je nujno potrebno, če se odločijo za šolanje v nadaljevalnem programu in s 

tem za opravljanje poklicne mature. 

OBVEZNA LITERATURA: Književnost 3, učbenik za 3. letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja (Jana Kvas) 

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V ČASU  

Trubar, Proti zidavi cerkva; Linhart, Ta veseli dan ali Matiček se ženi; Prešeren, 

Krst pri Savici (Uvod); Kersnik, V zemljiški knjigi;  

Cankar, Kostanj posebne sorte; Kosovel, Ekstaza smrti; Prežihov Voranc, Boj na 

požiralniku ali Samorastniki; Kajuh, Bosa pojdiva;  

Pavček, Pesem o zvezdah; Zidar, Sveti Pavel in po izbiri eno izmed besedil za 

domače branje: Kersnik, Kmetske slike; Tavčar, Med gorami; Cankar, Na klancu; 

Prežihov Voranc, Boj na požiralniku ali Samorastniki  
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Primer obravnave: 

Predstavitev obdobja: SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM (1930 – 1941)  

• na nastanek najbolj vpliva gospodarska kriza, prevladujejo teme kmečkega življenja, 

proletariata in izseljevanja  

• opisujejo predvsem usodo malih ljudi  

• književniki popisujejo realno, stvarno, poudarjajo socialne razlike med ljudmi  

• bolj poudarja socialno in manj psihološko stran človeka  

• najbolj se razvije epika, razmahnejo se novela, roman, nekoliko manj črtica, dramatike 

je malo.  

 

• Predstavniki: Lovro Kuhar-Prežihov Voranc (Boj na požiralniku, Samorastniki),  

Miško Kranjec (Težaki, Bele so poti),  

Anton Ingolič (Lukarji, Na splavih),  

Ciril Kosmač (Sreča in kruh, Tandruj, ki pa že sodi v modernistično pripovedništvo),  

Tone Seliškar (Rudi, Trbovlje),  

Mile Klopčič (Preproste pesmi, mati)  

v dramatiki pa Bratko Kreft (Celjski grofje, Tugomer) . 

 

Predstavitev avtorja: Prežihov Voranc (pravo ime Lovro Kuhar)  

1893, Kotlje  - 1950, Maribor 

 

Življenje: 

• izviral iz revne kmečke družine 

• osnovno šolo je obiskoval v Kotljah, 

• kasneje se je izobraževal v Ljubljani in na Dunaju, 

• 1914 je bil vpoklican k vojakom, 

• pobegnil iz avstrijske vojske, 

• nato v italijanskem ujetništvu  do konca vojne, 

• po vojni delal v ravenski jeklarni,  

• posvečal se je političnemu delu, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1893�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kotlje,_Ravne_na_Koro%C5%A1kem�
http://sl.wikipedia.org/wiki/1950�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor�
http://www.koropedija.si/index.php?title=1914�
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• bil preganjan, večkrat zaprt ,  

• med drugo svetovno vojno nazadnje v taborišču Mauthausen.  

 

Njegova najpomembnejša dela:   

• romani  Požganica (1939), Doberdob (1940), Jamnica (1945),  

• zbirka kratke proze Samorastniki (1940), 

• mladinska proza: Solzice (1949), 

Njegova dela so prevedena v več svetovnih jezikov.  

 O  posameznem/izbranem delu: Prežihov Voranc: Samorastniki 

     Novelo je Prežih napisal leta 1937. Začenja se z okvirno zgodbo, v kateri pripovedovalec 

in njegov prijatelj obiščeta neko kmetijo na Koroškem in tam naletita na eno samo žensko, ki 

jima pove zgodbo o Karnicah, kjer se dogaja vložena zgodba novele. Karničniki so bili 

premožni in ošabni posestniki v času fevdalizma. Na svojem zemljišču so gostili revno 

dninarsko družino Hudabelov. Med Karničnikovim sinom Ožbejem in Hudabelovo hčerjo 

Meto se vname prepovedana ljubezen. Meta zanosi in ko to izve stari Karničnik, takoj 

prepove zvezo med ljubimcema in Meto zaradi sramote kaznuje z mučenjem, tako da ji s 

predivom izžiga dlani, kar morajo opazovati njena mati, hišne dekle, stara Karničnica in 

Ožbej. Opisi tega mučenja so zelo naturalistični in natančni. Kljub temu, da Ožbej trpi ob 

pogledu na mučeno Meto, ne stori ničesar zoper očetovo sodbo in se pokaže kot slabič. 

Metinega prvorojenca župnik krsti z nekrščanskim imenom Gal. Meta odide s Karnic, vendar 

se še vedno dobiva z Ožbejem in tako se jima v nezakonski zvezi rodi devet otrok. Stari 

Karničnik je s tem seznanjen in želi Ožbeja poročiti z drugo nevesto, vendar ta pred svatbo 

pobegne. Najprej okolica na Meto gleda kot na grešnico, vendar se z rojstvom vsakega 

novega otroka odnos do nje izboljšuje. Ožbej vedno bolj podlega pijači, zaveda se, da je 

slabič, vendar še vedno upa, da se bosta z Meto poročila, dokler se pijan ne utopi v jezeru. 

Meta tako ostane popolnoma sama z otroki, za katere trdo gara. V otroški zavesti podoba 

očeta sčasoma zbledi, vse bolj pa v ospredje novele prihaja ljubezen do matere. Materinska 

ljubezen prerašča v vodilni motiv fabule. Hudabivniki so sami ponosni na svoje pankrtsko 

poreklo in ne priznavajo Karnic. Meta jih vzgoji v ponosne in samostojne ljudi. Proti koncu 

novele jih zbere in jim v znanem nagovoru vliva upanje in pogum za nadaljnji (življenjski) 

boj.  

Z njim Prežih simbolno nagovarja tudi ves slovenski narod. Okvirna zgodba se konča, 

http://www.koropedija.si/index.php?title=1939�
http://www.koropedija.si/index.php?title=1940�
http://www.koropedija.si/index.php?title=1945�
http://www.koropedija.si/index.php?title=Samorastniki�
http://www.koropedija.si/index.php?title=1940�
http://www.koropedija.si/index.php?title=Solzice�
http://www.koropedija.si/index.php?title=1949�
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ko se razkrije pripovedovalka, ki je najmlajša Metina hči Nana. Karničnikova kmetija je 

propadla, posestvo je prevzel Ožbejev mlajši brat in ga prodal tujim graščakom, Meta pa je s 

svojo življenjsko močjo tako zmagala nad nepravično fevdalno gospodo in njeno trpljenje je 

obrodilo sadove. 

 

Prežihov Voranc: Boj na požiralniku 

     Dihurjevi so bili že od nekdaj revni kmetje, ki so imeli majhno kmetijo na zelo 

nerodovitnem predelu – zemlja je bila ilovnata, hkrati pa so jim pridelek velikokrat uničili 

požiralniki. Že kot deček je imel Dihur težko življenje. Od doma so ga poslali služiti k 

bogatemu gruntarju, ki ga je pretepal, zato mu je deček ušel, vendar si je doma nakopal jezo 

očeta, ki ga je pretepel do nezavesti in ga odvedel nazaj. Od takrat ga je metala božjast. Ko 

postane gospodar na Dihurjevini, mu zemlja kljub trdemu in skrbnemu obdelovanju ne daje 

dovolj pridelka, da bi lahko preživel sedemčlansko družino, zato hodi gozdarit na Svinjsko 

planino. Toda družina ni rojena pod srečno zvezdo – najprej jim pogine eden od dveh voličev, 

nato pa od napora Dihurju umre še žena. Po njeni smrti sicer sam prevzame vse družinske 

obveznosti, vendar začne kmetija kljub temu propadati. Razmere pa otežujejo še zahtevni in 

izkoriščevalski vaščani. Ko se Dihur spet nekega dne bori z novim požiralnikom in najde 

njegovo žilo, se nanj zvali skala in še sam umre. Kmetija tako preide v roke bogatega soseda, 

Dihurjeve otroke pa pošljejo služiti.  

V opisih je Prežih zelo verističen, dostikrat naturalističen in družbeno-kritičen. Kljub 

tragičnemu koncu pa sporočilo izvira iz neusahljive volje do življenja in vere v drugačno 

prihodnost.  

 

 

 

  

Primer vodene interpretacije 
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Meta – izjemna osebnost 

ODLOMEK 

Za verne duše je šla popravljat grob svoje matere, ki je medtem že umrla. Populila je travo in 
hotela ovenčati grob z lepo kito zelenega bršlina z Obirja, ko so prišle na pokopališče 
karniška hči in dve dekli. Ena izmed njih jo je pred leti izbičala od hiše.  

Brž ko so jo zapazile, jih je že popadla sveta jeza in usule so se na Meto:  

"Na tem blagoslovljenem svetu ni mesta za vlačuge..."  

"Še mrtvi nimajo miru pred flekami..."  

"Ponovca mora ven..."  

Že je začelo leteti na Meto kamenje in prst.  

"Ven iz tega blagoslovljenega kraja..."  

"Huj..."  

Zadirljiv krik in vik sta napolnila pokopališče, na katerem je bilo precej sveta; pri vhodih so 
se začeli zbirati radovedneži. Vsi so pričakovali, da bodo videli zanimiv obračun med 
ženskami. Toda prišlo je čisto drugače. Karniške babe so se pripodile že čisto do Mete. Ta se 
pa ni zganila, temveč je mirno stala ob grobu; z eno roko je držala Ožbeja na rodi, z drugo pa 
Gabra za roko. Tako je stala visoka, lepa in nedostopna pred obsedenimi nasprotnicami. Te so 
se zganile, zasople, in ko je vse pričakovalo dejanskega napada, so se Karničnice same od 
sebe jele počasi z dvignjenimi rokami umikati pred Metino podobo, ki jih je na tako čuden 
način premagala.  

Prešuštnica ni klonila glave, vlačuga je stala visoko zravnana pred svetom, iz nje je blestel 
neki nepremagljiv čar lepote, materinstva in moči. Iz gruč, ki so se zbrale, se je začul 
škodoželjen smeh, ki pa ni veljal Meti, temveč se je z vso ostrino zarezal v duše karniških 
žensk.  

Meta se je zganila šele tedaj, ko so bile njene nasprotnice že daleč od nje, čeprav so se še 
zmeraj obračale proti njej, kot bi se ne mogle ločiti od tega pogleda. Prevzelo jo je doslej 
nepoznano čustvo samozavesti, enakovrednosti, in to čustvo jo je navdalo s hladnim, zvišenim 
prezirom. Vsa polna zavzetja, ki ji je dalo moč, da je tako lahko zmagala svoje nasprotnice, je 
šla skozi vas; to zavzetje je ni več zapustilo, prebujalo jo je k doslej nepoznani samozavesti, k 
odporu, k moči, da je začela sama sebi rekati:  

"Kje je še katera, ki je bila za svojo ljubezen živa žgana... kje je katera, ki je bila za svojo 
ljubezen na martrnico položena...?" 

NAVODILA: Prežih razkriva »malega človeka« večplastno. Odličen primer za tako 
osebo, ki ni le lik, je Meta. Označite jo (psihološko, etično in z vidika socialnega 
realizma) s pomočjo celote in še zlasti odlomka. Svoje trditve utemeljujte. Pazite na uvod 
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in sklepne misli v zaključku.  

 

TEMELJNI LITERARNOTEORETSKI POJMI:  

lirika, epika, dramatika, poezija, proza, pesnik, pisatelj, dramatik, lirska pesem, epska 

pesem, ep, pesnitev, balada, pripovedka, povest, roman, novela, črtica, tragedija, 

komedija;  

snov, motiv, tema, ideja, književna oseba, književni prostor, književni čas, zgradba, 

dogajanje, zgodba;  

ritem, rima, metafora, primera, okrasni pridevek, simbol, poosebitev, ogovor, 

retorično vprašanje, vzklik, ponavljanje, stopnjevanje, nasprotje,  

opisovanje, subjektivno opisovanje, označevanje, poročanje, dvogovor  

 
 

SNOV literarnega dela je vedno od nekod vzeta.  Literarna snov obstaja, predno se 

avtor odloči, da jo bo ubesedil, zato ji rečemo predjezikovna prvina.Lahko je iz 

sodobnosti, zgodovine, politike, domišljije, iz avtorjevega lastnega življenja idr. 

TEMA odgovarja na vprašanje, o čem literarno delo govori. Sestavlja jo 

zaporedje motivov. Temo izrazimo z besedno zvezo (z levim prilastkom), npr.: 

ljubezenska, vojna, domovinska, narodna, politična tema. 

MOTIV je najmanjši del snovi; to je lahko dogodek, čustvo, razpoloženje. 

Poimenujemo ga z besedno zvezo (s prilastkom v rodilniku), npr.: motiv 

neuresničene ljubezni, motiv smrti, motiv hrepenenja. Tisti, ki so v literarnem delu 

pomembnejši, se imenujejo glavni motivi, manj pomembni pa so stranski. 
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IDEJA literarnega dela je njegovo sporočilo, ki ga moramo sami razbrati ob/po 
prebranem delu. Idejo izrazimo v povedi. 

Figure 
Književniki uporabljajo v literarnih delih različna slogovna (jezikovna) sredstva − figure in z 

njimi izražajo čustva in razmišljanja te pripovedujejo o dogodkih. Z uporabo figur postane 

njihov način pisanja zanimivejši, nazornejši in bogatejši. Poseben učinek dosežejo z 

ujemanjem glasov, besed in besednih zvez ali stavkov. 

 

1. Glasovne figure 

Rima ali polni stik je ujemanje glasov na koncu verzov. Določamo jih s črkami, pri čemer 
imata vsak prvi zlog na koncu verza in vsak zlog, ki se z njim ujema, črko a, nadaljnji zlogi pa 
dobijo zaporedne črke po abecedi. V štirivrstičnih kiticah poznamo več vrst rim: 

Zaporedna Prestopna 

Rimata se po dva zaporedna verza. 

a 

a 

b 

b 

Rima se vsak drugi verz. 

a 

b 

a 

b 

Oklepajoča Pretrgana 

Rimata se 1. in 4. ter 2. in 3. verz. 

a 

b 

b 

a 

Rimajo se samo sodi verzi. 

a 

b 

c 

b 
 

 2. Besedne figure 
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BESEDNE FIGURE so besede v prenesenem ali zamenjanem pomenu. 

OKRASNI PRIDEVEK (= pridevnik) 

Okrasni pridevek natančneje označuje (olepšuje) samostalnik, pred katerim stoji. 

Kaplje, drobne dežne kaplje, 

padajo izpod neba. (J. Murn) 

POOSEBITEV (=glagol) 

Poosebitev nastane, kadar nečloveku prisodimo človeške lastnosti. Živali, predmeti, rastline in 
pojmi govorijo, pojejo, se smejejo ... 

Veter brezi veje je potresel. (J. Murn) 

PRIMERA (= KOT + samostalnik) 

Sinoči je pela 

ko slavček ljubo. (S. Gregorčič) 

METAFORA (= samostalnik) 

Metafora je beseda v prenesenem pomenu, ki nastane na podlagi podobnosti dveh pojavov ali 
stvari. podobna je primeri, le da je brez veznika kot. Predmet ali pojav poimenujemo z besedo 
nekega drugega pojava ali predmeta.  

Krasna si, bistra hči planin, 

brdka v prirodni si lepoti. (S. Gregorčič) 

3. Stavčne figure 

Stavčne figure ugotavljamo na podlagi stavka oz. povedi. Ne moremo jih recimo kakor 
besedne figure prepoznati po posameznih besedah in ne na podlagi glasov in zlogov, kar 
ugotavljamo pri glasovnih figurah.  

RETORIČNO VPRAŠANJE 

Kak dolgo še, oj ljubica, 

obračala boš proč oko? (D. Kette) 

VZKLIK 
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Oj, svetle zvezde vrh neba … (D. Kette) 

NAGOVOR 

O ljubica ti 

neusmiljena si … (D. Kette) 

PONAVLJANJE 

Besede se lahko ponavljajo v istem verzu, v dveh zaporednih vrsticah ali pa na koncu vsake 
kitice (refren). 

... ve že roža, ki pri poti, koder draga hodi, rase, 

ve že, ki nad potjo leta ptica, da jo ljubim. (F. Prešeren)  

In še vprašanje: 

JERMAN: Še ne vem, kam da bi obesil to predolgo suknjo. 
ŽUPNIK: Povedali so, da zbirate sumljive ljudi v društvo, ki ga imenujete izobraževalno. 
JERMAN: Poštene ljudi. 
ŽUPNIK: Še hujše, ako so pošteni ljudje. Kajti kdor pohujša enega teh malih — 
JERMAN: Bral sem. Vstane Tako smo torej opravili. Hvaležen sem vam, gospod župnik, za 
blage besede in modre nauke; tudi vam nič ne zamerim, da se spotikate ob stvari, ki vam ne 
stoje na potu; saj vemo, da so ljudje na svetu, ki iščejo kamen v puščavi, da bi se spotaknili 
obenj. 
 
http://sl.wikisource.org/wiki/Hlapci 

 

a) tragedija 
b) pravljica 
c) novela 
d) drama 

Rešitev: Delo je drama. 

 

Jezik 

OBVEZNA LITERATURA: BESEDE, učbenik slovenski jezik v 3. letniku srednjega 

poklicnega izobraževanja (Mateja Gomboc) 

Jezik 

http://sl.wikisource.org/wiki/Hlapci�
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1. Jezik med jeziki 
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JEZIKOVNE DRUŽINE V EVROPI

INDOEVROPSKA
UGROFINSKA 

(madžarski, finski, 
estonski …)

BASKOVSKI 
(verjetno ostanek 

izpred indoevropskih 
časov)

TURŠKI

 

INDOEVROPSKE JEZIKOVNE SKUPINE

GERMANSKI ROMANSKI KELTSKI GRŠKI

INDIJSKI SLOVANSKI ARMENSKI ALBANSKI

IRANSKI BALTSKI
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SLOVANSKI JEZIKI

ruski

beloruski

ukrajinski

VZHODNI

poljski

lužiško 
srbski

češki

slovaški

ZAHODNI

slovenski

hrvaški

srbski

črnogorski

bolgarski

bošnjaški

JUŽNI

 

2. Slovenski jezik zunaj meja Slovenije 

3. Slovenščina v zamejstvu 

4. Slovenščina v izseljeništvu 

5. Prevzemanje besed v slovenski jezik 

6. Jezikovni priročniki (glejte 1. letnik) 

7. Slovenski pravopis 

8. Slovar tujk 
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Besedilo 

Vrste besedil 

1. Obveščevalno besedilo 

2. Opisovalno besedilo 

3. Pripovedovalno besedilo 

4. Razlagalno besedilo 

5. Utemeljevalno besedilo 

 

 

 

Obveščevalno (kdaj, kje, kaj, kdo …), opisovalno 

(glagoli v sedanjiku, pridevniki …), 

pripovedovalno (preteklik, pripovedujemo o 

dogodku, dogajanju v času), razlagalno (primer je 

definicija), utemeljevalno (presoja in utemeljitev, 

(ocena/kritika) 

načini razvijanja teme 

 

 

 

Besedilne vrste 

1. Uradni pogovor s sodelavci in poslovnimi partnerji 

2. Predstavitev naprave 
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Primer predstavitve predmeta/naprave 
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3. Predstavitev postopka 

4. Strokovno poročilo 

5. Uradni življenjepis 

6. Vabilo 

7. Pooblastilo 

8. Potrdilo 

9. Ponudba 

10. Pritožba 

11. Zapisnik 

12. Javno obvestilo 

13. Kulturni program 

14. Ocena 

 

Jezikovna podoba besedila 

Tvorjenost besed 

Načini tvorjenja besed 

Slovnična sestava besedil 

Poved 

Stavek 

Stavčni členi  

1. Povedek 

2. Osebek 
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3. Predmet 

4. Prislovno določilo 

Večstavčna poved 

1. Priredna zveza stavkov 

2. Podredna zveza stavkov 

 

 

Zveza stavkov (sestava večstavčne ali zložene povedi) 

 

Vloga stavkov v povedi: Tisti, ki tvorijo osnovo povedi, so osnovni; tisti, ki 

osnovnega ali del njega dopolnjujejo, so dopolnjevalni. 

Dopolnjevalni stavek je lahko z osnovnim v enakovrednem/prirednem razmerju (S 

+ S) ali neenakovrednem/podrednem razmerju  (S/S). 

 

VRSTE PRIREDIJ 

 

VRSTE 
PRIREDJA 

VEZNIKI PRIMER 

VEZALNO in, pa, ter Ana je ves dan prala in likala. 

STOPNJEVALNO ne le – 

temveč tudi; ne 

samo – ampak 

tudi; ne – ne; 

niti - niti 

Ana je ne le prala, ampak tudi likala. 

LOČNO ali; ali – ali; 

bodisi - bodisi 

Ali mi pomagaj ali me ne moti pri delu. 

PROTIVNO ampak, Pripovedoval je zanimivo, vendar ga niso 
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vendar, a, pa, 

ali, toda, a, 

temveč, 

marveč  

poslušali. 

POSLEDIČNO zato Pripovedoval je zanimivo, zato so ga 

poslušali. 

POJASNJEVALN

O 

saj, kajti, 

namreč; in 

sicer; tj. 

Poslušali so ga, saj je pripovedoval 

zanimivo. 

SKLEPALNO torej, 

zatorej, 

potemtakem  

Dobil sem vrnjeno denarnico, torej je še 

poštenost na svetu. 

 

 

ZVEZA STAVKOV, PODREDJE 

 

Vloga stavkov v povedi: Tisti, ki tvorijo osnovo povedi, so osnovni; tisti, ki 

osnovnega ali del njega dopolnjujejo, so dopolnjevalni. 

 

Dopolnjevalni stavek je lahko z osnovnim v enakovrednem/prirednem razmerju (S 

+ S) ali neenakovrednem/podrednem razmerju  (S/S). 

 

VRSTE 
PODREDNEGA/ODVISNEGA 
STAVKA 

VEZNIKI PRIMERI 

OSEBKOV da, kdo, kdor, kar … Veseli me, da si zdrav. 

Pove naj, kdor ve. 

PREDMETNI da, če, kogar, komur, 

ali, koga, komu … 

Vem, da imaš veliko 

dela. Povej, na koga naj 

se obrnem.  

PRILASTKOV ki, kateri, kakršen … Dobil sem kolo, 

kakršnega sem si želel. 
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PRISLOVNODOLOČILNI 

(krajevni, časovni, vzročni, 

načinovni, dopustni …) 

kjer, ko, kadar, kam, 

če, čeprav, da bi … 

Šla je, kakor hitro je 

mogla. Jezna je, ker si ji 

prekrižal račune.  

 

 

 

PREGLEDNA NALOGA, VAJA PRED IZPITOM 

34 možnih točk : 

17-22 zd 28-31 pdb 

23- 27 db 32-34 odl 

 

1. Iz naslednjih stavkov izpišite zahtevane stavčne člene in jih razvrstite v preglednico:  [6] 

 

Romana še nisem prebral. 

Srečal sem Toneta Pavčka. 

Kupi poštno nakaznico. 

Drobne pozornosti bogatijo naše življenje. 

Pri nalogi sodelujemo Tina, Matija in jaz. 

 

Goli predmet Zloženi predmet Osebek 

   

   

   

  

2. V naslednjem besedilu podčrtajte povedke in osebke. (4) 

 

Časa za zunajšolsko dejavnost mi je vedno primanjkovalo. 

Po čereh so raztreseni ležali ostanki zmaja. 

To leto je bilo zame doslej uspešno. 

Bosta prišla tudi gospa in gospod Kovač? 

3. Prepišite brez napak: (5) 
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z napakami brez napak 

Že dolgo jo nisem srečal.  

 

V to nisem nikoli podvomil.  

 

Seminar je bil v Golf hotelu.  

 

Lojze ne govori resnico. 

 

 

Končajte že s tem delom!  

 

 

4. Tvorite stavke, v katerih bo imela beseda umetnik  vlogo: [3] 

osebka:_____________________________________________________________ 

desnega prilastka:____________________________________________________ 

predmeta:__________________________________________________________ 

 

 

 

5. V naslednjem besedilu podčrtajte stavčne člene. (4) 
 

Suho sadje shranimo v dobro zaprtih steklenicah. 

Fotografi in fotografinje so prišli od vsepovsod. 

Drobne pozornosti bogatijo naše življenje. 

Naj vas v tretjem tisočletju spremljata sreča in zdravje! 

6. Poimenujte vrsto priredij in/ali s podčrtovanjem določite vrsto odvisnih stavkov: /3/ 

 

Peljal sem skozi rdečo luč, zato me je policist ustavil. 

Tako se je naprezala, da je zbolela. 

Če ste si upali storiti to dejanje, morate prevzeti tudi odgovornost za posledice. 

 

7. Podredno zložene povedi pretvorite v priredno: /4/ 
Utrujena je, da komaj govori. 

_____________________________________________________ 

Ko pride petek, se veselim prostih dni. 

_____________________________________________________ 
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Pravopisno urejanje besedila 

Pisanje skupaj in narazen 

Kratice in okrajšave 

Zapisovanje prevzetih besed 

1. Prevzeta občna imena 

2. Prevzeta lastna imena 

 

 

Domače besede izvirajo iz:
indoevropskega 

prajezika, 
praslovanščine, 

zgodnje 
slovenščine – to so 

besede iz 
vsakdanjega 

življenja, npr. mati, 
brat, hiša …

starejših slovenskih 
besed, iz domačih 

korenov besed, npr.  
gost – zgostiti –
zgoščenka …  

posnemanja 
naravnih zvokov oz. 
glasov, npr. čivkati , 

čuk  …
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Delitev prevzetih besed po stopnji 
prilagojenosti

Sposojenke: 
popolnoma 

prilagojene SKJ – v 
izgovoru, pisavi, 
pregibnosti, npr. 

hokej

Tujke: 
delno prilagojene 

SKJ – ohranjajo 
izvirni zapis, 

prilagojene so v 
izgovoru in 

pregibanju, npr. 
jazz

Citatne besede:
povsem 

neprilagojene SKJ 
- ohranjajo izviren 

izgovor, zapis in 
slovnične lastnosti, 

npr.  ski open
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