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DELO S POSAMEZNIMI ENOTAMI 

1. enota: Dober dan 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Ideja 

Ob prvem stiku udeležence po slovensko 
pozdravimo in se predstavimo: Dober dan. Jaz 
sem … Nato jih povabimo, da se sprehodijo po 
razredu in se drug drugemu predstavijo. 
Namesto dober dan lahko rečemo tudi živjo, 
zdravo, čao. Pri tem lahko uvedemo lahko še 
dve frazi: Me veseli in Kako ste? – Dobro.  

Ideja 

Pokažemo zemljevid Slovenije in pojasnimo, 
da pozdravimo formalno dober dan in 
neformalno živjo, zdravo, čao. Povemo tudi o 
regionalnih razlikah, ki se kažejo v jeziku. Sledi 
pogovor o pozdravih v drugih jezikih in o tem, 
kaj udeleženci že vedo o Sloveniji ali 
slovenščini (to je lažje izvedljivo, če imamo 
skupen jezik).  

Ideja 

Učitelj pokaže zemljevid Slovenije in reče: To 
je Slovenija. Sem iz Slovenije. Posebej poudari 
končnice. Razloži, da je ena glavnih značilnosti 
slovenščine, da se spreminjajo končnice 
besed.  
Nato pokaže zemljevid sveta. Vsak udeleženec 
pride do zemljevida in pove informacije o 
sebi:  
 
Jaz sem Hans. To je Nemčija. Sem iz Nemčije. 

Pozor! 

Ob prvem stiku s slovenščino še ne 
razlagamo, da gre pri frazi iz Slovenije 
za 2. sklon, niti udeležencev ne 
popravljamo, če se pri tem zmotijo. 

DZ 

str. 3/1 

Pozor! 

Če želijo udeleženci povedati o sebi še 
kaj več, ker že imajo predznanje, jih 
pazljivo poslušamo. Pri tem jim 
pomagamo pri izražanju in razlagamo 
udeležencem, ki ne razumejo.  

Ideja 

Po pozdravih lahko udeležence 
vprašamo, katere slovenske besede še 
poznajo. Na to lahko navežemo 
obravnavo abecede (str. 14) in oblak 
mednarodnih besed (str. 15). 
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Ideja 

Ob ilustraciji učitelj predstavi sebe z 
nekaj različnimi vzorci:  
 
Jaz sem …, vaš(a) učitelj(ica).  
Po poklicu sem profesor(ica). 
Delam kot učitelj(ica) slovenščine. 

Ideja 

Za vsak poklic, ki se pojavi v tabeli, 
pripravimo sliko. Udeleženci povezujejo 
poklice in slike. Če vnaprej poznamo poklice 
udeležencev, lahko poiščemo tudi slike 
njihovih poklicev, sicer pa tako dejavnost 
pripravimo v naslednji uri. 

Možni pristopi k besedilu 

Pripovedovanje besedila po sliki/stripu:  
učitelj še razširi pripovedovanje, tako da ponovi 
vzorec predstavljanja zase, nato pa vzorec 
predstavljanja za 3. osebo, in sicer pove 
informacije za vsako osebo z ilustracije. 

Možni pristopi k besedilu 

– glasno branje 

Pozor! 

Učitelj opozori na spreminjanje 
končnice v frazi Sem iz …  
Ni nujno, da se ukvarja s pojmom 
sklona, ampak naj udeleženci poskusijo 
tvoriti po danem vzorcu. Učitelj naj v 
dejavnost vključi vse države in kraje, od 
koder prihajajo udeleženci. 

DZ 

str. 8/12 

Slovnica 

str. 13, glagol biti 
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Pozor! 

Pred stikom z besedilom: 
Kako odgovorimo na vprašanje Kako si?/Kako 
ste? – Zelo dobro./Dobro./Še kar./Tako 
tako./Slabo. Utrujen(a) sem. Besede lahko 
pojasnimo z ilustracijami iz kviza. 

P1 

Možni pristopi k besedilu 

– glasno branje v parih 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje vsebine besedila po 
ilustracijah spodaj 

Slovnica 

str. 13, ti, vi  

Ideja 

– Dialoge lahko utrjujemo tako, da jih 
udeleženci odigrajo po spominu.  

– Učitelj pripravi delovni list, na katerem 
manjkajo besede iz dialoga, udeleženci 
pa jih po spominu dopolnijo. 

DZ 

str. 3/3 
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Možni pristopi k besedilu 

– pripovedovanje besedila po stripu (učitelj 
udeležencem) 

– predvidevanje vsebine besedila po stripu in 
nadaljevanje zgodbe: Učitelj izbriše besedilo iz 
oblačkov in napiše uro, kdaj se Arturo in Ana 
srečata. Udeleženci dopolnijo strip s pozdravi in 
se morda spomnijo še kakšne ideje, kako bi se 
nadaljeval. Če se ne znajo izraziti, lahko tudi 
narišejo.  

Pozor! 

Po potrebi udeležencem pojasnimo, da se pozdravi 
ob določeni uri spreminjajo glede na letni čas in 
druge okoliščine. Tako npr. ni neobičajno, da ob 
desetih pozimi pozdravimo Dobro jutro, medtem ko 
lahko poleti rečemo Dober dan tudi ob šestih 
zvečer. 

Možni pristopi k besedilu 

– opis fotografij 

Ideja 

Učitelj na internetu poišče znane osebe 
iz dežel udeležencev (npr. pevce, 
športnike, politike). Ti nato o 
fotografijah tvorijo besedila:  
 
To je … iz …  
Po poklicu je … 

Ideja 

Za širjenje besedišča, povezanega s 
poklici, udeležencem pokažemo 
fotografije nekaj tipičnih poklicev, nato 
pa morajo v skupinah napisati še moško 
oziroma žensko obliko. Nekaj poklicev 
naj bo takih, da jih že poznajo (študent, 
učitelj), ponudimo pa še druge pogoste 
ali transparentne besede oziroma 
poklice, ki jih imajo udeleženci. 

DZ 

str. 5/5 
str. 9/18 
str. 9/19 
str. 9/20 
str. 10/21 

DZ 

str. 3/2 
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Pozor! 

V nalogi so zbrana slovenska imena oz. 
priimki, ob katerih udeleženci vadijo 
tudi izgovor težjih glasov. 

Možni pristopi k besedilu 

– dopolnjevanje obrazca s svojimi 
podatki 

Pozor! 

Učitelj naj pomaga pri izgovoru 
simbolov in številk, ki se sistematično 
pojavijo v 2. enoti. 

DZ 

str. 6/7 

DZ 

str. 4/4 
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Možni pristopi k besedilu 

– dodatno postavljanje vprašanj v obliko za 
vikanje 

Slovnica 

str. 13, ti, vi 

Pozor! 

Bistvo teh dejavnosti je, da znajo 
udeleženci izpolniti obrazec z osebnimi 
podatki in da se naučijo vprašati po 
imenu, priimku, poklicu in naslovu. 

Ideja 

Za vajo učitelj pripravi osebne izkaznice 
z lažnimi identitetami, nato pa morajo 
udeleženci drug drugega spraševati po 
teh podatkih. 

DZ 

str. 8/13 
str. 8/14 
str. 8/15 
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Pozor! 

Kviz je dejavnost za popestritev, prinaša 
pa tudi nekaj informacij o slovenskem 
jeziku in kulturi (načinu pozdravljanja, 
tipičnih imenih, turističnih krajih, 
tradicionalni hrani …).  
Lahko ga izvedemo kadar koli v sklopu 
obravnave 1. enote. 

Ideja 

– Kviz lahko izvedemo kot tekmovanje v 
skupinah. Zmaga tista, ki prej reši kviz, ali 
tista, ki ima več pravilnih odgovorov.  

– Na kviz lahko navežemo pogovor v skupnem 
tujem jeziku o medkulturnih razlikah.  

– Udeleženci lahko drug za drugega sestavijo 
podobna vprašanja o svojih državah. 
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DZ 

str. 6/6 
str. 6/8 
str. 7/9 
str. 7/11 

DZ 

str. 11/25 

                                     Listki  

V gradivu za 
fotokopiranje je 
prikazan primer, kako 
se pripravi naloga z 
listki. Glej poglavje 
Pristopi k posameznim 
delom enote (str. 10). 
 
 
 
 

P2 
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Pozor! 

Najprej pokažemo trdilno in nato nikalno obliko 
glagola biti. Pri nikalni obliki izpostavimo ni za 3. 
osebo ednine. 
Udeležence opozorimo, da si morajo zapomniti 
črno tiskane oblike. Kar je napisano s sivo, pa 
pride na vrsto kasneje.  

Pozor! 

Udeleženci naj se ob oblikah glagola 
hkrati učijo tudi osebne zaimke. 

Ideja 

Glagol biti utrjujemo tako, da 
udeleženci samostojno dopolnjujejo:  
 
Jaz sem ...  Jaz nisem ... 
Ti si ...   Ti nisi ... 
On/Ona je ...  On/Ona ni ... 

DZ 

str. 10/22, glagol biti 
str. 10/23, osebni 
zaimki 

DZ 

str. 11/24  

DZ 

str. 9/16 
str. 9/17 

Ideja 

Spol utrjujemo tako, da udeležencem 
ponudimo listke z besedami iz lekcije, ki 
jih morajo razdeliti po spolu.  

Pozor! 

Vikanje je v Sloveniji ustaljeno. Vikati moramo 
neznane osebe, s katerimi se srečujemo v 
neformalnih in formalnih situacijah (urad, 
trgovina, restavracija …). Mlajši vikajo starejše, 
odrasli pa se vedno vikajo med sabo, dokler se 
ne spoznajo bolje oz. dokler se ne dogovorijo za 
tikanje. 

Ideja 

Fraze dobijo udeleženci na 
listkih, ki jih morajo razdeliti 
med ti in vi. 

Pozor! 

Pri razlagi tikanja in vikanja ne 
pojasnjujemo osebnih zaimkov v 3. 
sklonu (ti/vam). 

P3 

Pozor! 

Pri obravnavi spola samostalnika 
najprej izločimo besede, ki se končujejo 
na -a, in razložimo, da so ženskega 
spola. Besede moškega spola se 
navadno končujejo na soglasnik. 
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Pozor! 

Ob abecedi opozorimo na črke, ki so 
specifične za slovenščino (č, ž, š), in na 
črke, ki se včasih drugače izgovorijo, kot 
zapišejo (l, v). Črke, ki govorcem 
nekaterih jezikov lahko povzročajo 
težave, so tudi r, c, j in u. 

Ideja 

Učitelj pripravi listke s sličicami iz abecede  in 
prosi udeležence, naj po slovensko napišejo, kaj 
je na sliki. Navadno udeleženci vse poimenujejo 
brez težav. Nekatere od besed imajo zelo 
enostaven zapis, učitelj pa pomaga pri 
slovenskem zapisu besed, s katerimi imajo 
udeleženci težave ali jih ne prepoznajo. Nato te 
besede razvrstijo po abecedi. Učitelj jim 
predvaja posnetek. Udeleženci preverijo, ali so 
besede ustrezno zapisali oz. razvrstili.  

Pozor! 

Abecedo lahko uporabimo v najbolj 
začetnih urah tečaja, ko udeležence 
seznanjamo s slovenskimi črkami in 
osnovami izgovora. 

DZ 

str. 7/10 

Pozor! 

V 24. nalogi v delovnem zvezku je iz 
abecede izpuščen le samostalnik vino, 
ki je srednjega spola. 

P4 
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Ideja 

Dejavnost lahko izvedemo za spoznavanje 
skupine. Učitelj pove: Jaz sem Mojca kot muzej 
(pazi, da se primerjani samostalnik začne na isto 
črko kot njegovo ime). Prvi udeleženec ponovi: 
To je Mojca kot muzej. Jaz sem ... kot ... 
Naslednji udeleženec ponovi prejšnja imena in 
besede in doda še svoje podatke. Proti koncu 
kroga postane dejavnost precej kompleksna, 
posebej v večjih skupinah. Če smo že prepoznali 
počasnejše študente, je zato dobro, da jih 
umestimo nekam na začetek kroga, kjer si 
morajo zapomniti manj imen in besed. 

 

Ideja 

Udeleženci iščejo slovenske besede na 
črke iz svojega imena. Dejavnost lahko 
izvedemo tudi v obliki "abstraktne 
poezije", tako da udeleženci ime 
napišejo navpično in besedam dodajajo 
ločila. Pojasnimo, da naj izbirajo 
besede, ki bodo čim bolj odražale njih 
same, seveda pa jim kot primer 
pokažemo pesem na svoje ime, npr.: 
 
Maj. 
Organizacija. 
Jogurt. 
Center? 
Amerika. 
To sem jaz! 
 

Pozor! 

V oblaku besed so transparentne, 
mednarodne besede, ki naj bi jih 
udeleženci prepoznali brez večjih težav, 
opozorimo pa jih lahko na razlike v 
zapisu v drugih jezikih. 

Ideja 

Udeleženci tekmujejo v več skupinah, 
katera napiše več slovenskih besed na 
posamezne črke abecede. 
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Ideja 

Udeležence vprašamo, kako se 
imenujejo Slovenci, s katerimi se 
srečujejo, npr. prijatelji, sosedje, 
sorodniki … 

Pozor! 

Udeleženci se seznanjajo s slovenskimi 
imeni. Povemo, da gre za statistični 
podatek iz leta 2010. Z večjimi črkami 
so napisana imena, ki se pogosteje 
pojavljajo. V prvem oblaku gre za imena 
celotne slovenske populacije, zato 
lahko pojasnimo, da se Marija in Franc 
imenujejo večinoma starejši ljudje. V 
drugem oblaku gre za moderna imena 
otrok, rojenih leta 2010. Seveda lahko 
podatke dopolnimo z najaktualnejšimi 
informacijami, dosegljivimi na spletnih 
straneh Statističnega urada. 

Ideja 

Udeleženci povejo, katera imena so 
pogosta pri njih. Zabavno je, če iščemo 
mednarodne variante posameznih 
imen, npr. Marija, Mary, Marie … 
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2. enota: Razumem, ne razumem ... 
 
 

 

  

Ideja 

– Dejavnost lahko izvedemo kot kviz, 
tako da udeležencem pokažemo 
vsako figuro posebej in jim 
ponudimo štiri možne odgovore.  

– Po potrebi jim pomagamo, tako da 
kretnje poudarjeno pokažemo 
sami.  

– Udeležence lahko vprašamo, kako 
isto pokažejo oni. 

– Ob ilustracijah pri udeležencih 
uzavestimo, da je pantomima 
sprejemljiva in uporabna možnost 
sporazumevanja. 

Ideja 

Udeleženci pokažejo tipične kretnje.  
Če vsi ne pokažejo enako, lahko to 
izkoristimo kot uvod v pogovor o 
razlikah med kulturami, kar je izvedljivo 
predvsem v skupnem tujem jeziku. 

Ideja 

Udeležencem pokažemo, kako v 
slovenskem okolju kažemo številke. 
Tudi to lahko izkoristimo kot priložnost 
za primerjavo med kulturami in jeziki. 

Pozor! 

Tu navedene številke lahko takoj 
dopolnimo s številkami do deset. 
Dodamo tudi nič. Ostale številke so 
razložene na str. 22. 
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Ideja 

Obravnavo besedila lahko začnemo s 
poimenovanjem stvari in oseb, ki jih 
udeleženci prepoznajo na fotografiji 
(npr. telefon, računalnik, tajnica). 
Preberemo tudi telefonski številki. DZ 

str. 12/1 
str. 19/18 
str. 14/6 
str. 14/7 
 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje dialoga po sliki 
– predvidevanje dialoga z 

manjkajočimi Joshevimi replikami 
– glasno branje po vlogah 

Ideja 

Dialog lahko utrjujemo tako, da izpustimo vse 
"spremenljivke", nato pa ga udeleženci v parih 
sami dopolnjujejo: 
 
Študent A: Tečaji slovenščine. ___ pri telefonu.  
Študent B: Dober dan. ___ tukaj. ... 

Pozor! 

Besedna zveza Kako vam lahko pomagam je na 
tej stopnji učenja za udeležence prezahtevna in 
je v dialogu uporabljena zato, da osmisli Joshev 
preskok na angleščino. Udeležencem jo 
razložimo kot celoto in se izognemo 
pojasnjevanju 3. sklona (zaimek vam).  

Možni pristopi k besedilu 

– pogovor o fotografiji, opis 
fotografije 

– glasno branje po vlogah in 
nadaljevanje dialoga 

DZ 

str. 15/8 
str. 15/9 
str. 17/14 
str. 18/15 
str. 14/6 
str. 14/7 
 

Ideja 

Dialog lahko utrjujemo tako, da ga udeleženci v 
parih sami dopolnjujejo: 
 
Študent A: Sem ___iz ___. Star/Stara sem ___ let. 
Po poklicu sem ___. Slovensko se učim ___. 
Študent B: A ti je všeč Slovenija? 
Študent A: ___. 

Pozor! 

Pri pogovoru o starosti smo pozorni predvsem 
pri udeležencih, ki bi lahko imeli zadržke do tega, 
da glasno povejo svojo starost. Običajno v takih 
primerih pomaga, da učitelj pove svojo starost 
ali da pojasni, da si podatke lahko izmislijo. 

Pozor! 

Pri starosti ne pojasnjujemo oblike let, pač pa jo 
udeležencem ponudimo kot vzorec. 

Ideja 

Za utrjevanje fraze mi je/ni všeč udeležencem 
ponudimo nabor besed, ki jih že razumejo, in jih 
spodbudimo, da se sprašujejo po modelu: 
 
A ti je všeč Slovenija/oktober/kava/...? – Ja./Ne. 
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Ideja 

Če imajo udeleženci težave s slovensko 
izgovorjavo, seznam kontaktov preberejo na 
glas. Pri tem poleg številk vadijo tudi besede za 
elektronsko pošto (afna, pika). 

Pozor! 

Pri branju e-naslovov, ki vsebujejo tujejezične 
besede, ne popravljamo izgovorjave, dopustimo 
torej [mejl] ali [mail]. 

Ideja 

Po tej dejavnosti lahko izdelamo seznam 
kontaktov za skupino. Lahko se omejimo na 
elektronske naslove, če ni strahu pred vdiranjem 
v zasebnost, pa lahko dodamo tudi telefonske 
številke. 

DZ 

str. 16/10 
str. 19/17 
 

Ideja 

Za utrjevanje pripravimo dva sklopa listkov:  
1. listke z vprašanjem, npr. Kdo ima telefon 041 355 553?, 
2. listke s fiktivnimi podatki za vsakega udeleženca 
(telefon, starost, naslov). 
 
Vsak udeleženec dobi po en listek iz vsakega sklopa in 
mora med sošolci poiskati tistega, ki ustreza njegovemu 
vprašanju. Udeleženci se nato sprašujejo po vzorcu:  
 
A je tvoj telefon ...? A si star(a) ... let? A je tvoj naslov ...? 
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Slovnica 

str. 24, kdo, kaj 

Možni pristopi k besediloma 

– pogovor o fotografijah 

– glasno branje po vlogah 

Ideja 

Izpostavljene izraze na tej strani 
najpogosteje uporabljamo pri 
komunikaciji v razredu. Ko jih uvedemo, 
jih napišemo na plakate, obesimo v 
razredu in vztrajamo pri njihovi rabi.  

DZ 

str. 17/13 
str. 18/16 
str. 21/22 
 
 

Ideja 

Ilustracijo najprej ponudimo 
udeležencem brez replik ob strani, tako 
da sami vpišejo besedilo v oblačke.  
Lahko pa uporabimo ilustracije 
predmetov v razredu za igro spomin. 

P5 
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Ideja 

Na podoben način lahko udeleženci 
zmešajo druge slovenske besede in jih 
postavijo kot nalogo sošolcem. 

Ideja 

Ilustracijo izrabimo za poimenovanje 
predmetov na njej. Besede za 
poimenovanje predmetov v razredu 
napišemo na samolepilne listke, ki jih 
nato udeleženci prilepijo na ustrezne 
predmete v učilnici.  

Ideja 

Z dejavnostjo uvedemo temeljne izraze, 
ki jih v slovenščini uporabljamo učitelji 
in ki se pojavljajo tudi skozi celoten 
učbenik. Izvedemo jo, ko nam ostane 
nekaj minut časa. 

Pozor! 

Te izraze morajo udeleženci razumeti, ni pa jim 
jih treba znati tvoriti, zato ne pojasnjujemo, da 
gre za velelnik, in ostalih oblikoslovnih 
značilnosti. 

Slovnica 

str. 25, sedanjik 
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Ideja 

Številke lahko utrjujemo s tombolo 
(izgovor, str. 26). 

Ideja 

Skupaj z udeleženci dopolnimo sezname 
številk. Če jih udeleženci že poznajo, jih 
dopolnijo sami oziroma v skupinah. 

Pozor! 

Predvsem pri daljših številkah moramo nekaterim 
udeležencem pomagati pri izgovorjavi. 

Slovnica 

str. 24, spol samostalnika  

Ideja 

Številke si lahko udeleženci narekujejo v 
skupinah ali kot tekaški narek. 

DZ 

str. 13/4 
str. 13/5 
str. 14/6 
str. 14/7 
str. 13/5 
str. 14/6 
str. 14/7 
 

Pozor! 

To stran obravnavamo kadar koli, lahko celo že v 
sklopu 1. enote. 
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Listki  

Slovnica 

str. 24, kdo, kaj 

DZ 

str. 12/2 
str. 13/3 
str. 16/11 
str. 16/12 
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Ideja 

Razlaga spola v 1. enoti je bila omejena na 
moški in ženski spol, zdaj pa dodamo še 
primere za srednji spol. Udeležencem lahko 
damo na listkih napisane samostalnike, ki jih 
morajo urediti glede na spol.  

P6 

DZ 

str. 20/19 

Ideja 

Za utrjevanje vprašanj z kdo in kaj pripravimo 
dodatno slikovno gradivo, o katerem 
udeleženci sprašujejo drug drugega:  
 
Kdo je to? Kaj je to? – To je naša učiteljica. To 
je telefon. 

DZ 

str. 20/20 

Ideja 

Za utrjevanje vprašanj z ali damo 
udeležencem seznam predmetov v razredu, 
na katere kažejo in sprašujejo drug drugega:  
 
A je to slovar? – Ne, ni, to je učbenik. 

Pozor! 

Udeležencem pojasnimo, da so oblike ali, a ali 
brez vprašalnice sinonimne. Ali je bolj značilna za 
formalne, a pa za manj formalne situacije. 
Uporabljajo lahko katero koli od treh oblik. 

DZ 

str. 20/21 
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Pozor! 

V tej enoti razložimo samo oblike za ednino in drugo 
osebo množine. Motivirani študenti si lahko preostale 
oblike ogledajo v tabeli, kjer so obarvane s sivino, vendar 
od njih še ne zahtevamo, da jih znajo tvoriti. 
Udeležencem najprej razložimo tvorbo sedanjika pri 
enostavnih glagolih (govoriti, delati, razumeti, poslušati). 
Nato pokažemo še nekaj glagolov, kjer se sedanjiška 
osnova razlikuje od nedoločniške (imeti, brati, pisati). 
Opozorimo še na glagole, pri katerih se nedoločnik konča 
na -či (reči), in povratne glagole (učiti se). 

DZ 

str. 22/23 
str. 22/25 
 

Pozor! 

V tej nalogi se pojavi tudi povratni glagol, zato lahko pred 
tem rešimo lažjo nalogo št. 23 v delovnem zvezku. 

DZ 

str. 23/26 
str. 23/27 
 

Ideja 

Za utrjevanje vsak udeleženec dobi glagol iz 
lekcije na listku, ki ga mora uporabiti v 
vprašanju za sošolca. P7 

Ideja 

Fraze iz tabele dobijo udeleženci na listkih, ki 
jih morajo razdeliti med TI in VI. 

P8 

Pozor! 

Pri razlagi tikanja in vikanja ne pojasnjujemo osebnih 
zaimkov v 3. sklonu (ti/vam). 

DZ 

str. 22/24 
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Ideja 

Delo s stranjo lahko uvedemo s tombolo, ki jo 
lahko igramo tudi zaradi utrjevanja številk. 

Pozor! 

Samoglasniški trikotnik je naveden za lažjo 
predstavo, od udeležencev pa pričakujemo 
samo, da se seznanijo z različnimi tipi glasov. 
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Možni pristopi k besedilu 

– glasno branje s posebno pozornostjo na 
številkah 

– uvod v pogovor o značilnostih Slovenije 
(tudi v tujem jeziku) 

Pozor! 

Na tej strani je razmeroma veliko besed, ki se 
udeležencem morda zdijo težje. Opozorimo 
jih, da so nekatere mednarodne 
(temperatura). Pri razlagi nekaterih nam 
pomaga slikovno gradivo na tej in na 
naslednji strani. Vseh besed pa jim ni treba 
razumeti. 
Razlik med 318 kilometrov in 102 kilometra 
na tej stopnji ne razlagamo. Prav tako ne 
razlagamo stopnjevanih oblik pridevnikov. 
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Pozor! 

Udeležencem izštevanke ni treba razumeti. 
Pojasnimo jim, da gre za ritmično pesem, pri 
kateri pomen ni bistven. Nekaj besed pa jim 
lahko narišemo oz. pokažemo (podgana, miš, 
uho).  

Ideja 

Bolj igrivi udeleženci se izštevanko lahko 
naučijo na pamet. 
Pri nadaljnjem pouku jo lahko uporabimo, 
kadar določamo, kdo v skupini bo začel z 
dejavnostjo. 
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3. enota: Moja ulica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideja 

Za uvodno dejavnost prinesemo 
fotografijo ulice. Udeleženci naštevajo, 
kaj je na ulici. Na tablo zapisujemo 
besede, nekaj je gotovo že znanih, 
dodamo pa še nove. 

Ideja 

Udeleženci, ki živijo v slovenskem 
okolju, so večino besed verjetno že 
videli, zato jim besede z manjkajočimi 
črkami damo na listih, ki jih dopolnijo v 
skupinah. 

                                                          Slovnica  

S temi besedami na listkih lahko 
ponovimo spol samostalnika. 
Te besede lahko napišemo na 
listke in z njimi ponovimo spol 
samostalnika. 

Ideja 

Udeležence najprej vprašamo, katere 
napise že poznajo, šele nato pogledamo 
stran iz učbenika. 

                    DZ 

str. 24/1 
str. 24/2 
str. 24/3 
str. 25/5 

Pozor! 

Pri razlagi napisov se izogibamo težjim 
besedam (npr. izhod za obiskovalce) ali 
slovničnim mestom (npr. velelnik v 
vleci, rini). 
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Ideja 

Za ponovitev besed si z udeleženci 
najprej ogledamo ilustracijo in 
zapisujemo besede, ki se jih spomnijo 
ob njej. 

Slovnica 

str. 36, 1. sklon, število 
samostalnika 

Pozor! 

Nalogo rešimo, potem ko smo 
prepričani, da udeleženci razumejo vse 
besede. 

Pozor! 

V nalogi se pojavi 4. sklon (ima velika 
okna). Ker pa je v tem primeru enak kot 
1. sklon, na tem mestu ne opozarjamo 
nanj. 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje dialoga po sliki 
– glasno branje po vlogah 
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DZ 

str. 27/9 
str. 27/11 

DZ 

str. 28/12 

Ideja 

Pred branjem udeleženci napišejo čim 
več besed ob fotografijah. 

Ideja 

Za utrjevanje glagola biti v dvojini in 
množini udeleženci v parih dobijo 
fotografije, na katerem sta vsaj dva 
človeka (lahko tudi znane osebnosti iz 
držav, iz katerih so udeleženci). Ob njih 
tvorijo podobne dialoge. 

Slovnica 

str. 37, glagol biti Možni pristopi k besedilu 

– glasno branje po vlogah 

– nadaljevanje dialoga 

Možni pristopi k besedilu 

– pogovor o fotografiji, opis 
fotografije 

– glasno branje po vlogah 
– vstavljanje delov besedila na pravo 

mesto (za boljše učence); 
manjkajoči deli so npr.: 

1. A sta tudi onadva študenta? 
2. Brat dela kot inženir, sestra pa je 
psihologinja. 
3. So to tvoji prijatelji? 
4. To smo moj brat, moja sestra in jaz. 

Slovnica 

str. 36, kakšen, kakšna, kakšno  



           Slovenska beseda v živo 1a: Priročnik za učitelje  3. enota 
 

 

46 
 

    

DZ 

str. 27/10 
str. 28/13 

Ideja 

Udeležencem lahko ponudimo iztočnice 
za opis njihove ulice: 
 
Moja ulica je mirna/v redu ... 
Tukaj živim en mesec/eno leto ... 
Blizu je _____ 
Daleč je _____ 

Pozor! 

Če bodo udeleženci želeli tvoriti besedila po anketi, naletijo na rabo 
4. sklona (npr. Blizu želim imeti trgovino), ki ga še ne znajo. Temu se 
lahko izognemo, če ponudimo fraze, kot so:  
Želim, da so blizu: trgovina, avtobusna postaja in park. Daleč so 
lahko: policija, nakupovalno središče in bar.  
Lahko pa pustimo, da tvorijo besedila z napakami, ki jih po svoji 
presoji pustimo ali popravljamo. 

Ideja 

Udeleženci tabelo najprej izpolnijo zase, nato pa 
vprašajo še sošolca. Dejavnost lahko izvedemo 
tudi kot anketo, tako da vsak udeleženec dobi 
en objekt (npr. trgovina) in sprašuje ostale: 
Blizu ali daleč?  
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Ideja 

Nalogo uvedemo s tipičnima 
vprašanjema in odgovori nanju: 
 
Oprostite, kje je banka? 

Naravnost.  / Levo.  / Desno.  

 
Oprostite, a je to Slovenska cesta? 

Ja, je. / Ne, ni. 

DZ 

str. 26/6 
str. 28/14 
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DZ 

str. 29/15 

Ideja 

Da si udeleženci lažje predstavljajo 
smeri, ilustracijo prinesemo na večjem 
papirju, na katerega postavimo dve 
figurici. 

Pozor! 

Na posnetku slišimo rešitve, zato 
najprej skušamo rešiti nalogo brez 
poslušanja. 

Opomba 

V 1. izdaji učbenika: Na ilustraciji 
napisane smeri s puščicami so napačne 
(zamenjana sta naprej in nazaj). 

Ideja 

Udeleženci vadijo dialoge na dani ali 
drugi shemi mesta, ki pa naj bo dovolj 
preprosta. Lahko jim določimo cilje, do 
katerih želijo, npr. Tukaj je banka. Kje je 
park? 

P9 
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Listki  

Dodatna naloga 

Besedotvorna naloga za širjenje 
besedišča. 

P10 

DZ 

str. 25/4 
str. 26/7 
str. 26/8 
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Ideja 

Pridevnike utrjujemo tako, da 
udeleženci odgovarjajo, kakšni so: 
sošolec, sošolka, avto, učitelj(ica), 
mesto, stanovanje 

DZ 

str. 29/16a 

DZ 

str. 29/16b 
str. 30/17 
 

DZ 

str. 32/25 

Pozor! 

Pojasnimo, da se vprašalnica kdo 
uporablja za živo (ponavadi osebe, 
včasih tudi živali), kaj pa za neživo. 

Ideja 

Udeleženci v dvojino in množino 
postavljajo samostalnike, ki jih že 
poznajo in jim jih ponudimo na listkih. 
Težja različica vaje je, če jim namesto 
napisanih besed ponudimo slike, ki jih 
morajo najprej poimenovati in nato 
postaviti v dvojino ter množino. 
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Pozor! 

Pred reševanjem 20. naloge je 
priporočljivo z udeleženci določiti 
osnovne oblike samostalnikov. 

Pozor! 

Najprej pokažemo trdilno in nato 
nikalno obliko, pri kateri izpostavimo 
obliko ni za 3. osebo ednine. 

DZ 

str. 32/24, osebni 
zaimki 

Pozor! 

Ilustracija križišč (primer d) je težje 
prepoznavna, zato najprej preverimo, 
ali jo udeleženci prepoznajo. 

DZ 

str. 30/18 
str. 30/19 
str. 31/20 
str. 31/21 
str. 31/22 
str. 32/23 

Pozor! 

Naloga predvideva bolj kreativne 
rešitve predvsem pri stavkih, kaj ni na 
sliki. 

Pozor! 

Priporočljivo je, da najprej rešimo 18. 
nalogo v delovnem zvezku, ki je 
nekoliko lažja, nato pa nalogo v 
učbeniku. 
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Ideja 

Z udeleženci preberemo besedilo. 
Posebej opozorimo, da jim ni treba 
razumeti vsega. Vprašamo jih po 
posebnem mestu v njihovem domačem 
kraju. 
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Ideja 

Imena ulic preberemo in vadimo branje 
številk. Pazimo, da se izognemo 
primerom, ki bi zahtevali 2. sklon 
množine: 51 v Sloveniji (ne pa 51 Šolskih 
ulic v Sloveniji). 

Ideja 

Razložimo, od kod pridejo imena, a se 
izognemo podrobnostim tvorbe 
svojilnega pridevnika. Nekaj besed 
lahko narišemo (vrt, roža) oziroma 
razložimo s sinonimi (železniška 
postaja). 
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4. enota: Mmm … kava!  
 

 
 

 

Ideja 

Naprej udeležence vprašamo, kaj 
pomeni Mmm … kava? Nato odgovorijo 
na vprašanji:  
Kdo je na sliki? – Študenti/fanti, punce. 
Kaj je na sliki? – Kava, avtomat za kavo, 
hrana (čokolada, čips …). 
Zanimiv pristop je tudi, če slike iz 
učbenika povečamo in jih postopno 
odkrivamo, udeleženci pa ugibajo, kaj je 
na njih. 

Besedni zaklad 

str. 47, hrana in pijača 

DZ 

str. 33/1 

Ideja 

Postopoma razložimo stavke iz oblačkov 
fotostripa in nadaljujemo vodeni pogovor:  
Ali vam je všeč kava?/Ali imate radi kavo?  
Ali vam je všeč kava iz avtomata?  
Kaj rečemo v kavarni?  
… 

Ideja 

Udeležencem lahko povemo, da v 
Sloveniji ni nujno dajanje napitnin, 
lahko pa znesek zaokrožimo. Razložimo 
tudi, da v družbi pogosto eden plača za 
vse, naslednjič pa je na vrsti drugi. 

Ideja 

Ob tej strani lahko predvajamo pesem 
Nece Falk Dobro jutro, dober dan. 
Udeleženci si ob poslušanju zapisujejo 
besede, ki jih slišijo in razumejo. 
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Možni pristopi k besedilu 

– prevajanje 
– predvidevanje vsebine besedila po 

sliki (pokažemo en SMS, udeleženci 
pa predvidijo vsebino drugega) 

Možni pristopi k besedilu 

– glasno branje po vlogah 
– deduktivno branje ali poslušanje 

Pozor! 

V stavkih, ki jih uporabljamo v kavarni, se pojavlja 4. 
sklon. Udeležence opozorimo na končnico pri 
samostalnikih ženskega spola ednine, npr. voda > vodo. 
Prihodnjika v frazi Jaz bom pivo ne razlagamo, 
omenimo pa lahko dvojino v stavku A lahko plačava?. 

Slovnica 

str. 48, 1. in 4. sklon ednine 

Pozor! 

6. sklona v frazah kava s smetano/z 
mlekom ne razlagamo. 

Ideja 

Ogledamo si cenik in besede na njem. 
Udeleženci se lahko sprašujejo, koliko 
kaj stane, in vadijo številke. 
Pogovarjamo se o tem, kaj je drago in 
kaj poceni ter koliko kaj stane v njihovih 
državah. 

Pozor! 

Izražanja cen pri vprašanju koliko stane? se lotimo 
previdno. Končnice za izražanje cen z evri predstavimo 
kot fraze, da udeležencev ne zmedemo s preveliko 
količino slovničnih informacij. Pri branju cen se 
izognemo izrazom za decimalke, raje ponudimo vzorec 
s celimi številkami: 2,50 EUR = dva evra petdeset.  

DZ 

str. 36/9 
str. 36/10 
str. 36/11 

Ideja 

Besedilo v kavarni udeleženci odigrajo 
po vlogah, nato pa s pomočjo cenika 
tvorijo variantne pogovore. 
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Ideja 

Na listku udeleženci dobijo idejo, kam 
naj povabijo sošolce (npr. sladoled, 
kava). Nato drug drugega vabijo. 

Besedni zaklad 

str. 47, kako povabimo? 

Slovnica 

str. 48, glagol 

DZ 

str. 37/12 
str. 37/13 
str. 37/14 

Besedni zaklad 

str. 47, kako priporočamo? 

Slovnica 

str. 49, kakšen? kateri? 

DZ 

str. 38/15 

Ideja 

Tabelo udeleženci dopolnijo s frazami iz 
zgornjih dialogov, lahko pa dodajajo še 
svoje fraze. 

Pozor! 

V stavkih se pojavi tudi fraza s 
pogojnikom (Bi kavo?). Povemo, da to 
pomeni enako kot Želite kavo? ali Boste 
kavo?, pogojnika pa ne razlagamo. 
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Ideja 

Pred branjem udeležence spodbudimo 
z iskanjem asociacij na besede zajtrk, 
kosilo, večerja. 

Besedni zaklad 

str. 47, obroki Možni pristopi k besedilu 

– narek  

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje vsebine besedila po sliki 

DZ 

str. 33/2 

Ideja 

– Vsak udeleženec napiše ali pove, kaj rad je ob 
različnih obrokih.  

– Kaj radi jejo, sprašujejo tudi drug drugega. 

Pozor! 

Opozorimo, da kombiniramo ali rad + 
glagol v osebni obliki ali rad imam + 
samostalnik v 4. sklonu. Nepravilno je 
rad imam kuhati. 

DZ 

str. 40/21 
str. 40/22 

Besedni zaklad 

str. 47, kakšen? 

Pozor! 

V svojih primerih lahko udeleženci 
tvorijo tudi drugačne stavke, na primer 
Čaj je vroč, pivo je hladno. 

Pozor! 

Opozorimo na neobstojni e: dober > 
dobra, grenek > grenka, sladek > sladka … 
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Ideja 

Udeležencem pred poslušanjem 
pokažemo sliko dveh popularnih znamk 
piva iz Slovenije, Union in Laško. 

Ideja 

En udeleženec je natakar, vsi ostali pa 
gostje, ki mu nekaj naročijo. Vsa naročila si 
mora zapomniti in jih ponoviti. 

Ideja 

Udeleženci si v skupinah po trije 
izmislijo dialoge ob stripu in jih nato 
odigrajo. 

Dodatna naloga 

Udeleženci glede na fotografije 
dopolnijo strip z besedilom. 

P11 



           Slovenska beseda v živo 1a: Priročnik za učitelje  4. enota 
 

 

60 
 

 

 

 
 

Ideja 

Učitelj v razred prinese reklamne letake iz različnih 
trgovin in pomaga pri izdelavi seznama besed, ki 
zanimajo udeležence.  

Pozor! 

Poimenovanje hrane in pijače je na tej ravni 
učenja omejeno le na razumevanje oz. 
poimenovanje osnovnih izdelkov za preživetje. 
Udeležencem ponudimo vzorce, s katerimi se 
izogne izražanju količine: kupim banane in ne 
kupim kilo banan. 

Ideja 

Ker lahko navadno kupimo vse, kar potrebujemo, v 
samopostrežnih trgovinah, mnogi ne berejo besed 
na artiklih. Učitelj spodbudi udeležence, naj si 
zapišejo slovenske besede izdelkov, ki jih pogosto 
kupijo, in v razredu pokažejo svoj nakupovalni listek. 

Pozor! 

Vaja je namenjena razumevanju. Ne pričakujemo, da 
bodo pravilno tvorili stavke s 4. sklonom množine, 
npr. Arturo kupi piškote. 

Pozor! 

Končnice za izražanje cen z evri predstavimo kot 
fraze, da udeležencev ne zmedemo s preveliko 
količino slovničnih informacij. Pri branju cen se 
izognemo izrazom za decimalke, raje ponudimo 
vzorec s celimi številkami: 2,50 EUR = dva evra 
petdeset. 

DZ 

str. 34/5 
str. 34/6 
str. 35/7 
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DZ 

str. 33/3 
str. 34/4 
str. 35/8 

Ideja 

Udeleženci v skupinah sestavijo cenik pijač po 
svojem izboru in ga uporabijo v igrah vlog. Učitelj 
igra natakarja, udeleženci pa so gostje v kavarni.  

Listki  

Dodatna naloga 

Udeleženci v besedilu poiščejo 
besede za pijače. 

P12 
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Pozor! 

Nove so končnice za 1. in 3. osebo množine in vse 
oblike dvojine. 

Pozor! 

Negacija je enostavna: glagolu dodamo nikalnico ne. 
Zanikanju glagolov s predmetom v 4. sklonu se še 
izognemo, saj pri tem naletimo na 2. sklon, npr. 
pijem kavo > ne pijem kave. 

Pozor! 

Glagoli iti, jesti in vedeti dobijo v 2. osebi dvojine in 
množine ter v 3. osebi dvojine -s-. Enako velja za 
glagole dati, biti v prihodnjiku in povedati, s katerimi 
se bodo udeleženci seznanili kasneje. 

Ideja 

Učitelj pripravi dva kupa listkov: na enem so vsi 
osebni zaimki, na drugem pa glagoli, ki jih udeleženci 
že poznajo. Udeleženci žrebajo listek z vsakega kupa 

in postavijo glagol v pravilno obliko: npr. vedve + piti 

> Vedve pijeta. Dejavnost lahko izvedemo tudi s 
kocko, na kateri so napisani osebni zaimki. 

Pozor! 

1. sklon pa je v vlogi osebka ali kot določilo za glagol 
biti, zato je predstavljen primer s frazo biti všeč. 4. 
sklon se pojavlja kot direktni predmet ob mnogih 
glagolih. V ednini je v tej lekciji pomembno samo to, 
da se pri besedah ženskega spola spremeni končnica 
-a v -o. Ko udeleženci tvorijo svoje primere, jih 
učitelj usmerja tako, da se ne srečajo s kategorijo 
živosti pri samostalnikih moškega spola, npr. rad 
imam hladen sok, ne pa rad imam pečenega 
piščanca. 

                     DZ 

str. 38/16 
str. 38/17 
str. 39/18 
str. 39/19 
str. 40/20 
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Ideja 

Udeleženci v skupinah dobijo listke z glagoli, ki se 
direktno vežejo s 4. sklonom. Tekmujejo, katera 
skupina poišče več možnih predmetov ob glagolih, 
npr. pijem kavo/sok/čaj/vodo … 

P13 

DZ 

str. 41/23 
str. 41/24 

Pozor! 

Glede ujemanja pridevnika s samostalnikom 
udeležencem razložimo, da se »rimata«. Pojasniti pa 
je treba, kako je s končnicami srednjega spola: kadar 
se pridevnik konča na črke c, č, ž, š, j, ne uporabimo 
končnice -o, ampak -e. 

Ideja 

Za utrjevanje rabe pridevnika postavljamo tudi 
vprašanja, ki niso samo v zvezi s hrano, npr.:  
Kakšna je vaša država?  
Kakšno je vaše mesto?  
Kakšna je vaša ulica?  

DZ 

str. 42/25 
str. 42/26 
str. 42/27 
str. 43/28 
str. 43/29 
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DZ 

str. 43/30 

Pozor! 

Pomembno je, da udeleženci poznajo vprašalnico 
kakšen, ki sprašuje po lastnosti (star telefon, dobra 
šola, hladno pivo). Vprašalnica kateri je na tej ravni 
učenja manj pomembna in jo rabimo, če želimo 
vprašati po vrsti izdelka ali predmeta (mobilni 
telefon, slovenska šola, svetlo pivo). Pri moškem 
spolu imajo vrstni pridevniki pogosto končnico -i. 
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Pozor! 

Pri promociji Cockte so organizirali tekmovanje za 
najboljši strip. Tukaj je prikazan eden od zabavnih 
primerov. 

Ideja 

Z udeleženci se pogovarjamo, katere pijače lahko 
kupijo v vseh državah (npr. kokakolo, fanto) in 
katere samo v Sloveniji (npr. kokto). Ogledamo si 
lahko tudi druge reklame za pijačo. 

Ideja 

Ob tej strani razložimo dva izraza iz pogovorne 
slovenščine: častiti koga in Cockta je zakon. 

Ideja 

Udeleženci lahko tudi sami odgovorijo na anketo in 
napišejo odgovor na forumsko vprašanje. 



           Slovenska beseda v živo 1a: Priročnik za učitelje  5. enota 
 

 

66 
 

5. enota: Danes je moj dan 
 

 

 
 
 

 

 

  

Ideja 

Udeležencem damo na listkih 
ilustracije, ki ponazarjajo tu 
uporabljene pridevnike, in imena dni v 
tednu. Nato v skupinah določijo, kako 
se študent (za večjo slikovitost mu 
lahko damo ime) počuti na posamezni 
dan. 

Besedni zaklad 

str. 59, kakšen? 

Ideja 

Na tabelo navežemo pogovor o tem, kaj 
udeleženci delajo na določen dan. Pri 
tem jih spodbujamo, da uporabijo 
besede, ki jih že poznajo, po potrebi pa 
to razširimo z glagoli iz te enote.  
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Besedni zaklad 

str. 59, glagoli, besede za oblačila 

Slovnica 

str. 61, besedni red pri povratnih glagolih 

DZ 

str. 52/20 
str. 52/22 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila po slikah 
– povezovanje delov besedila z 

ilustracijami in urami 

Pozor! 

Pred branjem preverimo, ali udeleženci razumejo težje 
besede: deževati, kopalnica, kuhinja, ljubica, otrok, 
vrtec. 

Pozor! 

Udeležencem pojasnimo, da na vprašanje koliko je ura? 
odgovorimo sedem, na vprašanje kdaj? pa ob sedmih. 
To zvezo jim ponudimo kot vzorec (podrobnejša razlaga 
pride v 9. enoti). 

Ideja 

Udeleženci napišejo ali pripovedujejo, 
kako poteka njihovo jutro. 

Dodatna naloga 

Udeleženci rešijo nalogo za 
utrjevanje 4. sklona. 

P14 
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Besedni zaklad 

str. 59, časovni izrazi: zjutraj, dopoldne, 
popoldne, zvečer 
 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila po slikah 

Ideja 

Udeleženci glede na fotografije napišejo, 
kaj dela Tomi zvečer. Uporabljajo 3. osebo 
ednine (Tomi dela domačo nalogo). 

DZ 

str. 44/1 
str. 44/2 
str. 48/10 
str. 49/13 
str. 49/14 
str. 49/15 
str. 51/17 
str. 52/21 

Pozor! 

Za izražanje ure udeležencem ponudimo vzorec (ob pol 
sedmih) ali izraz ob osemnajst trideset.  

Dodatna naloga 

Udeleženci rešijo nalogo za 
utrjevanje 4. sklona. 

P15 
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Možni pristopi k besedilu 

– opisovanje slik 
– risanje po besedilih 
– postavljanje vprašanj ob besedilih 

(v dveh skupinah) 

Ideja 

Udeležencem ponudimo iztočnice 
Zjutraj ... Dopoldne ... Popoldne ... 
Zvečer ... Ponoči ... Na liste napišejo, 
kako poteka njihov dan. Učitelj liste na 
glas prebere, udeleženci pa ugibajo, 
kdo je napisal posamezno besedilo. 

                        DZ 

str. 46/7 
str. 48/11 
 

Dodatna naloga 

Udeleženci rešijo nalogo za 
utrjevanje 4. sklona. 

P16 
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Ideja 

Udeleženci napišejo besedilo o svojih 
načrtih za teden. Lahko pa v parih ali 
skupinah napišejo načrte za znane 
osebnosti ali fantastične junake, npr. 
Jamesa Bonda. 

Besedni zaklad 

str. 59, vreme 
Ideja 

Besede za vreme utrdimo z aktualnimi 
vremenskimi podatki za kraje ali države, 
od koder so udeleženci. 

DZ 

str. 45/6 
str. 51/19 

Ideja 

Udeleženci napišejo SMS, ki bi ga moški 
napisal ženski, in njen odgovor. 

Možni pristopi k besedilu 

– deduktivno poslušanje 

DZ 

str. 51/18 

DZ 

str. 50/16 

Pozor! 

Pred obravnavo besedila preverimo, ali udeleženci 
razumejo nekatere besede, npr.: 
Kazuya: trener, trening, zdravniški pregled, tekma, prost 
Blanka: gasilka, nočna služba, organizirati. 

Dodatna naloga 

Udeleženci rešijo nalogo za 
utrjevanje 4. sklona. 

P17 
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Ideja 

Najprej udeležence vprašamo Kako pogosto 
berete horoskop?, nato jim na grafu pokažemo, 
kako so odgovarjali Slovenci. Lahko jim 
pokažemo tudi graf brez odgovorov, udeleženci 
pa morajo ugibati, koliko odstotkov je dobil 
kateri odgovor.  

Ideja 

Vsak udeleženec izpraša svojega soseda. 
Dejavnost lahko izvedemo kot anketo: vsak dobi 
eno od vprašanj na listku in ga zastavi vsem 
ostalim. Dodajo lahko tudi svoje vprašanje, nato 
pa poročajo o ugotovitvah. 

Besedni zaklad 

str. 59, kako pogosto? 
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                      DZ 

str. 45/4 
str. 45/5 
str. 48/12 
 

                      DZ 

str. 46/8 
str. 47/9 
str. 52/20 
str. 52/21 
 

DZ 

str. 45/6 
 

DZ 

str. 44/1 
 

Ideja 

– Za utrjevanje udeleženci opisujejo, kako so 
oblečeni oni ali njihovi sošolci. 

– Ponudimo jim ilustracijo ali fotografijo, na 
kateri je veliko različno oblečenih oseb, 
nato pa morajo poiskati odgovore na nekaj 
vprašanj: Kdo ima zelene hlače, rumeno 
majico in zelene čevlje? Vprašanja si nato 
postavljajo tudi sami.

– Besede za oblačila dopolnimo z osnovnimi 
poimenovanji za barve: X je bele/črne/ 
zelene/rumene/rdeče/modre/rjave/ 
oranžne barve.

Pozor! 

Pri besedah za oblačila pazimo, da se 
naučijo poimenovanja za najpogostejša 
oblačila. Učitelj naj seznam razširi glede 
na potrebe udeležencev. 

DZ 

str. 46/3 
 

Listki  



           Slovenska beseda v živo 1a: Priročnik za učitelje  5. enota 
 

 

73 
 

 

 
 
 
 
 
  

Pozor! 

Najprej z udeleženci ponovimo rabo 4. sklona 
samostalnika, ki so se jo naučili v 4. enoti, nato 
dodamo še oblike za pridevnik. 

Ideja 

Glagole, ki se vežejo s 4. sklonom, damo 
udeležencem na listkih, nato pa jih morajo 
uporabiti v stavkih. 

P19 

DZ 

str. 48/11 
 

Pozor! 

4. sklon dvojine in množine je naveden za 
ambicioznejše udeležence. 

DZ 

str. 52/22 
str. 53/23 
str. 53/24 
str. 53/25 (množina) 
str. 53/26 (množina) 
str. 54/27 
 
 

Pozor! 

Predlog V se načeloma uporablja za zaprte, 
zidane objekte (v šolo), NA pa za odprt prostor 
oziroma večje dimenzije (na ulico, na 
parkirišče), dogodek (na koncert, na tečaj) ali 
kot fraza (na kavo). Povemo pa jim tudi za nekaj 
izjem, npr. mesto, park pri predlogu V in 
avtobus, fakulteta, banka, pošta pri predlogu 
NA. Dodamo tudi imena držav, iz katerih so 
udeleženci. 

DZ 

str. 54/28 
str. 54/29 
 

Ideja 

4. sklon lahko utrjujemo tako, da udeležencem na 
listkih ponudimo glagole, ki se vežejo z njim, in 
samostalnike, ki jih že poznajo. Iz različnih 
kombinacij morajo tvoriti stavke ali zgodbo. 

                                         Dodatna naloga 

Udeležencem lahko ponudimo 
besedila iz lekcije, ki jih pripravimo 
kot vaje za dopolnjevanje – 
vpisovati je treba samostalnike v  
4. sklonu (sedanjik).  
 

P18 
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Ideja 

Samostalnike iz naloge lahko udeležencem 
ponudimo na listkih, ki jih morajo razporediti v 
dve kategoriji glede na predlog, s katerim se 
uporabljajo. 

P20 

Pozor! 

Besedica se stoji na 2. mestu v stavku, ki je 
rezervirano za naslonke. Opozorimo, da  
2. mesto ne pomeni druge besede stavka. Gre 
za mesto, ki sledi nezloženemu (Tomi) ali 
zloženemu (Moj prijatelj Tomi) stavčnemu členu 
oziroma je to odgovor na eno vprašanje, torej 
kdo? (osebek), kdaj (prislovno določilo), kaj 
(predmet) ipd. 

DZ 

str. 55/30 
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Ideja 

Udeleženci skušajo samo na podlagi povedi 
uganiti, katere predstavljajo pozitivno in 
negativno razpoloženje, nato pa jim pokažemo 
ilustracije. Po potrebi jih dopolnimo s 
pogovornimi besedami za počutje, ki jih 
udeleženci poznajo iz svojega okolja. 

Možni pristopi k besedilu 

– udeleženci v besedilih poiščejo besede, ki jih razumejo 
– udeleženci tvorijo svoje besedilo o tem, kaj delajo 

zjutraj 
– učitelj z udeleženci oblikuje besedilo o tem, kaj delajo 

zvečer (Forum za lahko noč) 
– uvod v pogovor o tipičnem jutru v njihovi 

družini/državi/... (lahko tudi v tujem jeziku) 

Pozor! 

Udeležence opozorimo, naj se osredotočijo 
samo na besede, ki jih že razumejo. Pomagamo 
jim lahko s slovarčkom neznanih besed. 
Zahtevnejših slovničnih struktur ne razlagamo (z 
dobro kavico, ki mu sledita itn.). 
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6. enota: Družinski album 
 

 

 
 

  

Ideja 

Udeležencem pokažemo fotografije iz 
družinskega albuma v učbeniku in 
dopisujemo z njimi povezane besede. 
Še zanimiveje je, če jim namesto teh 
pokažemo fotografije iz lastnega 
albuma. 

Besedni zaklad 

str. 70, družina, prazniki 

Iz življenja 

str. 73, statistika slovenskih družin 

Ideja 

Z vprašanjem Kakšne so vaše slike? 
želimo udeležence spodbuditi k 
predstavitvi svoje družine, tako da 
pokažejo fotografije in opišejo 
družinske člane. Če ne želijo govoriti o 
svoji družini, lahko predstavijo fiktivno 
družino. Za motivacijo in zgled lahko 
najprej fotografije svoje družine pokaže 
učitelj.  
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Ideja 

Na družinskem drevesu vadimo 
poimenovanje članov družine: 
Kaj sta Boris in Marija? – Mož in žena. 

Slovnica 

str. 72, svojilni pridevniki iz imen 

Pozor! 

Udeležencev ne opozarjamo posebej na 
tvorbo svojilnega pridevnika očetov. 

DZ 

str. 56/1 

Pozor! 

Izražanje datuma na tej stopnji učenja 
ponudimo kot vzorec. 
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Ideja 

Udeležencem pokažemo Matejin 
seznam. Ob njem pripovedujejo, kdo 
pride in kdo ne pride na poroko, in 
ugibajo, zakaj dedek Štefan ne pride. 
Šele nato jim pokažemo besedilo. 

Pozor! 

4. sklon množine na tej stopnji učenja 
ponudimo kot vzorec. 

Slovnica 

str. 71, 4. sklon, živo in neživo 
 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila glede na Matejin seznam 
– pisanje po vzorcu (Goranov seznam) 

Ideja 

Učitelj določi priložnost (npr. zabava za novo 
leto), udeleženci pa na liste napišejo seznam, 
koga bi povabili, in ga predstavijo skupini. Lahko 
pa vse prebere učitelj, udeleženci pa ugibajo, kdo 
je napisal kateri seznam. 

Iz življenja 

str. 73, recept za dobro zabavo 

Ideja 

Za vsakega udeleženca prinesemo prazno vabilo, na 
katerem piše ime nekoga v skupini. Udeleženci nanj 
napišejo vabilo na zabavo po lastni izbiri. Prejemnik 
nato to vabilo sprejme ali odkloni. 

DZ 

str. 60/10 
str. 61/11 

Ideja 

Udeleženci se pogovarjajo, kaj je po njihovem mnenju 
lepo darilo za določen praznik. Ponudimo jim vzorec: 
 
Mislim, da je lepo darilo za božič/rojstni dan/...  
 
Po potrebi v tujem jeziku nadaljujemo pogovor o 
razlikah med kulturami (ali se mladoporočencema 
spodobi dati denar ali ne, ali tudi v njihovi državi 
obstajajo seznami želja itn.). 
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Pozor! 

V 1. izdaji učbenika je v zapisanem dialogu vrstni 
red replik napačen. Pravilno zaporedje, ki je v 
skladu s posnetkom, je naslednje. 
Špela: Tam je Jan. A ga poznaš? 
Manca: Ja, poznam ga že dolgo. 
Špela: Kakšen dober tip! 
Manca: Ja, res je. Kako lepe oči ima! 
Špela: Pravijo, da ima dobro službo. 
Manca: A veš, da ima psa? Včasih ga vidim, ko se 
sprehaja v parku. 

Možni pristopi k besedilu 

– pisanje po nareku DZ 

str. 61/12 
str. 62/13 
 

Ideja 

Pred reševanjem kviza lahko udeležencem razložimo 
fraze, ki jih še ne poznajo, lahko pa jih razlagamo ob 
reševanju. 

DZ 

str. 57/4 

Besedni zaklad 

str. 70, prazniki, kako pozdravimo?, 
kako čestitamo? 
 

Ideja 

Pred obravnavo besedila razložimo, kako opisujemo 
osebe. Udeležencem pokažemo nekaj nazornih 
fotografij in jih opišemo, npr.:  
 
Peter ima modre oči in kratke svetle lase. Je visok in 
zelo simpatičen. 

Učbenik 

str. 69, vadite 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila po sliki 
– deduktivno branje oz. poslušanje 
– branje po vlogah 
– predvidevanje nadaljevanja 
– pisanje besedila po posnetku (kaj razmišlja Jan) 

Slovnica 

str. 70, 4. sklon, osebni zaimki 
 

Pozor! 

Udeleženci lahko to, kar razmišlja Jan, zapišejo 
dobesedno ali po svoje. Pomembno je, da ujamejo 
glavne informacije. 

Pozor! 

19. nalogo rešimo šele, ko smo že razložili 
4. sklon za živo in neživo. 

DZ 

str. 60/9 
str. 62/14 
str. 64/19 
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Možni pristopi k besedilu 

– vpisovanje lastnih replik v oblačke 

Besedni zaklad 

str. 70, telo, kako se počutite? 
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Besedni zaklad 

str. 70, glagoli 

Ideja 

Nadaljevanje zgodbe lahko napiše tudi učitelj in iz 
celotne zgodbe pripravi eno od dejavnosti (razrezano 
besedilo, stavki za dopolnjevanje). 

Ideja 

Udeleženci izberejo enega od koncev, ki ju 
prikazujeta ilustraciji: 
a) Manca in Jan imata srečno družino,  
b) Manca in Jan se ločita,  
ali pa predlagajo svoj konec. Rešitev napišejo ali pa 
samo pripovedujejo. 
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Ideja 

7. nalogo lahko izvedemo tako, da udeležencem 
pokažemo samo ilustracije. V parih opišejo eno od 
oseb, ostali pa ugibajo, koga so opisali. 

Pozor! 

Nalogo rešimo, ko udeleženci že usvojijo različico 
končnice za 4. sklon moških samostalnikov kategorije 
živo (-ega -a).  

Besedni zaklad 

str. 70, kakšen?, telo 

DZ 

str. 58/5 
str. 58/6 
str. 58/7 

Ideja 

Udeleženci dobijo na listku ime nekoga iz skupine, ki 
ga morajo opisati. Dejavnost je zanimivejša, če je 
vključen tudi učitelj. Pri tem diskretno pazi, da 
udeleženci v opisih niso žaljivi. 
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Ideja 

V tej enoti se pojavlja veliko besed, ki imajo pare oz. 
izražajo nasprotni pomen (mama – oče, velik – 
majhen). Pripravimo jih na kartončkih in z udeleženci 
igramo spomin, tako da obračajo kartončke in iščejo 
pare. P21 

DZ 

str. 56/2 
str. 57/3 
str. 59/8 

Listki  
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Pozor! 

Najprej razložimo in utrdimo obliko samo za samostalnike, 
nato pa dodamo še pridevnik. 
Udeležencem pojasnimo, da je 4. sklon za živo (ljudi in živali) 
drugačen od oblike za nežive stvari. Razložimo tudi, da za 
osebe vprašamo koga (po potrebi pojasnimo, da to 
uporabljamo tudi za živali, do katerih imamo bolj čustven 
odnos), za vse ostalo pa kaj. Pri tem se omejimo na najbolj 
tipične primere za živo, izogibamo pa se izjemam, kot so 
znamke avtomobilov (imam forda), telefonov in drugih 
izdelkov (imam samsunga). 

DZ 

str. 63/15  
str. 63/16 
str. 63/17 
str. 64/18 (kam?) 
str. 64/19 

Ideja 

Udeleženci povejo, koga od znanih oseb želijo poznati. Za navdih 
jim lahko pokažemo nekaj fotografij (Alberta Einsteina, aktualne 
znane osebnosti iz njihovih držav ali Slovenije itn.). 

Pozor! 

Najprej pokažemo primere, šele nato pa na njihovi osnovi 
skupaj z udeleženci izpolnimo tabelo. Oblik za druga števila in 
osebe na tej stopnji učenja ne razlagamo.  

Ideja 

Pripravimo seznam znanih oseb iz Slovenije ali držav, udeleženci 
pa se nato sprašujejo: A poznaš Tino Maze? in odgovarjajo: Ja, 
poznam jo. Ona je slovenska športnica./Ne. Pri osebah, ki jih ne 
poznajo, pomagamo s pojasnili.  

DZ 

str. 64/20 
str. 65/21 
str. 65/22 
str. 66/27 

Pozor! 

Izogibamo se primerom, ki bi zahtevali rabo 
dolgih oblik osebnih zaimkov. 

Dodatna naloga 

Udeleženci rešijo nalogo za 
utrjevanje 4. sklona. 

P22 
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Ideja 

Z udeleženci najprej ponovimo svojilne zaimke za 
ednino, ki so bili v okviru besednega zaklada 
obravnavani v 1. enoti, nato pa pogledamo še oblike 
za dvojino in množino. 
Po potrebi s primeri pojasnimo, da jih lahko 
uporabljajo v kratkih odgovorih ali v povezavi s 
samostalnikom. 

Pozor! 

Udeležencem razložimo, da svojilne pridevnike iz 
moških imen tvorimo s končnicama -ov ali -ev (za 
glasovi c, č, ž, š, j), iz ženskih pa s končnico -in. 
Izognemo se primerom, pri katerih se spremeni 
tudi soglasnik v korenu besede (npr. Matičev, 
Mojčin). 

DZ 

str. 65/23 
str. 65/24 

DZ 

str. 66/25 
str. 66/26 
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Ideja 

Poiščemo lahko posodobljene podatke, npr. na 
spletnih straneh Statističnega urada (www.stat.si). 
Besedilo je lahko vzpodbuda za pogovor o tipični 
slovenski družini (tudi v tujem jeziku). Udeleženci pa 
lahko opišejo ali celo doma poiščejo natančnejše 
podatke o tem, kako je z družinami v njihovih 
državah. 

Ideja 

Udeleženci dopolnijo obrazec s svojimi idejami, pri 
čemer utrjujejo 4. sklon (kaj kupijo, pripravijo, 
potrebujejo). To je lahko iztočnica za pogovor o tem, 
kakšna je dobra zabava.  
Vajo lahko razširimo, tako da npr. udeleženci 
pripravijo obrazec za pisanje recepta za dober 
dan/tečaj/..., njihovi sošolci pa ga nato izpolnijo. 
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7. enota: Kariera ali …? 

 

 
  

Ideja 

– Ob ilustracijah ponovimo besede za vse 
poklice, ki jih poznamo. Lahko dodamo še 
druge poklice in lokacije, kje kdo dela 
(učitelj – šola, zdravnik – zdravstveni dom), 
udeleženci pa nato iščejo pare. 

– Udeležence vprašamo, ali mislijo, da se 
ljudje na fotografiji vidijo prvič ali so stari 
znanci. Kaj se navadno ljudje pogovarjajo, 
kadar se srečajo po dolgem času? Kaj se 
pogovarjajo, kadar se prvič srečajo?  

– Pripravimo listke z izmišljenimi 
informacijami: ime, priimek, poklic, kje dela 
ta oseba, kaj dela, kaj je študirala. Vsak 
udeleženec dobi en listek in skupaj odigrajo 
srečanje novih znancev, ki se predstavljajo 
drug drugemu.  

Besedni zaklad 

str. 82, poklici, glagoli 

Slovnica 

str. 83, 5. sklon 
 

Iz življenja 

str. 86, Iščemo farmacevta 

DZ 

str. 67/1 
str. 67/2 
str. 67/3 
 

Pozor! 

Glede na to, da so se udeleženci večinoma šolali v tujini 
in imajo različne poklice, je včasih težko najti ustrezne 
slovenske vzporednice. Pri tem naj pomaga učitelj s 
poenostavljenimi vzorci:  
 
študiral sem na univerzi + tuje ime, v mestu + tuje ime  
 
Pri manj znanih poklicih jim poišče približne prevode. 
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Ideja 

Učitelj najprej zase pove nekaj informacij v zvezi s svojim poklicnim 
življenjem ali šolanjem, ki jih lahko pospremi z zabavnimi 
fotografijami. Po istem vzorcu nato o sebi pripovedujejo 
udeleženci: 
 
Ko sem bil(a) otrok, sem želel(a) biti baletka. 
Študiral(a) sem ekonomijo. 
Ko sem študiral(a), sem delal(a) kot tajnica. 
Danes delam kot učiteljica. 
 
Če še niso delali, si lahko podatke tudi izmislijo. 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje vsebine besedila po sliki (kaj bi 
zdravnica povedala o svojem delu) 

Pozor! 

Ker vsi odgovori niso dobesedno omenjeni, udeležence 
opozorimo, naj glede na informacije iz posnetka napišejo 
najbolj logičen odgovor (npr. sklepajo, da natakar iz 1. 
posnetka dela v kavarni ali baru).  

Slovnica 

str. 83, 5. sklon samostalnika in pridevnika 
 

DZ 

str. 67/4 

Besedni zaklad 

str. 82, služba, o službi 
Pozor! 

Pred delom z besedili napovemo, 
da so v pretekliku. 

Slovnica 

str. 84, preteklik 
 

Besedni zaklad 

str. 82, šola, kdaj, o šoli 
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Ideja 

 Pred branjem udeleženci opišejo osebi na slikah: 
kje sta, kaj delata, kaj sta po poklicu. 

 Udeleženci predvidijo dialog na podlagi fotografij 
in nekaj iztočnic: nova služba, dolgočasno, 
banka, plača, sodelavci, knjigarna, zadovoljna, 
programer, iščem.

Ideja 

Po branju udeleženci v dialogu poiščejo besede, ki so 
povezane z delom (služba, plača, sodelavec, stranka, 
podjetje). Sledi pogovor o tem, kakšna je lahko 
služba, plača, kakšni so lahko sodelavci ali stranke.  

Ideja 

Vsak udeleženec pove, kako je 
zadovoljen s svojim delom. Pri tem 
uporabi vzorca: 
 
Všeč mi je, da ...  
Ni mi všeč, da ... 
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Ideja 

Udeleženci najprej izdelajo miselni vzorec o svoji 
službi, nato drug drugega sprašujejo z različnimi 
vprašanji:  
Kdo so tvoji sodelavci?  
Kakšni so?  
Ali je tvoj poklic težek/lahek/zanimiv/dolgočasen?   

Ideji 

 Udeleženci povejo, katere napise vidijo v različnih 
slovenskih podjetjih, uradih, službah. Učitelj pripravi 
slike, ki predstavljajo osebe v različnih prostorih 
(vratar, čistilka, hišnik, delavec pri fotokopirnem 
stroju, uslužbenec za okencem). Novo besedišče naj 
zajema interese udeležencev skupine. Nato 
poimenujejo prostore podjetja na sliki. 

 Udeleženci govorijo ali pišejo, kaj delamo v 
posameznih prostorih, npr. V direktorjevi sobi sedi 
direktor. S tem utrjujejo 5. sklon. 

DZ 

str. 69/9 
str. 69/10 
str. 69/11 

Ideja 

Udeleženci dobijo fotografijo zanimive osebe in 
iztočnice, nato pa vsak o njej pove en stavek: 
To je ... 
Je iz ... 
Po poklicu je ...  
Dela v/na ... 
Študiral(a) je ... 
Njegova/Njena plača je ... 
Za malico jé ... 
Na dopust gre ... 
Njegovi/Njeni sodelavci so ... 
Delo mu/ji je/ni všeč, ker ...   

Dodatna naloga 

Udeleženci rešijo nalogo s 
povezovanjem besedila. 

P23 
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Možni pristopi k besedilom 

– glasno branje v parih 
– urejanje besedila (na papirju ali s 

posameznimi replikami na listkih) 

Ideja 

Udeleženci v parih nadaljujejo dialoge in jih odigrajo.
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Ideja 

Pred reševanjem naloge skupaj opišemo, kaj v nekem 
podjetju dela direktor/direktorica in kaj tajnik/tajnica. 

Pozor! 

Direktorica je ženska in tajnik je moški, kar 
razbija stereotipe o tipičnih moških in 
ženskih poklicih. To lahko izkoristimo kot 
iztočnico za pogovor o takih tipičnih 
poklicih v Sloveniji in drugih državah.  

Ideja 

Udeleženci najprej opišejo sličice stripa, npr. kdo sta 
osebi, kaj delata, kakšne volje sta. Nato v oblačke 
napišejo smiselno besedilo.  
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Pozor! 

Opozorimo na razlike med zasebnim in službenim oziroma 
neformalnim in formalnim telefonskim pogovorom.  
 
Zasebni pogovor: Takoj ko se oglasimo, lahko znanca ogovorimo z 
imenom, saj navadno vemo, kdo nas kliče. Običajno sogovorca 
tikamo.  
 
Službeni pogovor: Ko se zaposleni oglasi na telefon, je vljudno, da 
najprej pove ime podjetja. Tisti, ki kliče, se predstavi z imenom in 
priimkom. Sogovorca obvezno vikamo. 

Besedni zaklad 

str. 82, kako telefoniramo? 

DZ 

str. 70/12 
str. 70/13 
str. 70/14 
str. 70/15 
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Ideja 

Ker udeleženci verjetno že poznajo precej besed za 
poklice, njihovo obravnavo popestrimo z nalogo, da 
poiščejo poklic na vsako črko slovenske abecede ali pa 
se igrajo igro spomin. 

                      DZ 

str. 68/5 
str. 68/6 
str. 68/7 
str. 68/8 
 

Listki  
P24 



           Slovenska beseda v živo 1a: Priročnik za učitelje  7. enota 
 

 

95 
 

 

 

 

 
 

 

  

Pozor! 

5. sklon izraža lokacijo in se uporablja kot odgovor na 
vprašanje kje? Rabi se ob predlogih v, na in pri. S predlogoma v 
in na so se udeleženci že srečali v 5. enoti. Predlog pri 
uporabljamo, kadar želimo izraziti, da smo pri neki osebi (na 
obisku pri prijateljici, pri frizerju, pri zdravniku) ali kadar 
izražamo bližino (Prijatelj stoji pri avtu in telefonira.). 

Ideja 

Rabo 5. sklona vadimo s sličicami poklicev (npr. iz Slike jezika), 
ob katerih se udeleženci sprašujejo in odgovarjajo: Kje dela 
prodajalka? – V trgovini.  
Lahko pa vzamemo slike različnih prostorov (šola, ulica, 
parkirišče, kavarna, mesto, park, avtobus, pošta …) in 
postavljamo vprašanja: kaj je to? (1. sklon), kam greš? (4. 
sklon), kje si? (5. sklon). Hkrati ponovimo rabo predlogov v in 
na. 

Pozor! 

Končnice 5. sklona razložimo v dveh korakih: najprej za 
samostalnik, nato za pridevnik. Tako so zasnovane tudi 
vaje v delovnem zvezku. 
5. sklon dvojine in množine je naveden za ambicioznejše 
udeležence. 

                         DZ 

str. 71/16 
str. 71/17 
str. 72/18 
str. 72/19  
str. 73/20 
str. 73/21  
str. 73/22 
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Pozor! 

Učitelj naj razloži, da je preteklik v slovenščini vedno sestavljen 
iz dveh delov: prvi del je glagol biti v sedanjiku, drugi del pa je 
nosilec pomena in ga naredimo iz nedoločnika. Končnico -ti 
zamenjamo z -l. Pomenski del se ujema z osebkom, npr. če je 
oseba moškega spola, mu ne dodamo nič, če je ženskega spola, 
mu dodamo končnico -a, in če je srednjega, -o.  
Udeležence opozori na prekrivnost končnic: -a v ednini pomeni 
eno žensko osebo, v dvojini pa dve moški osebi; -i v dvojini 
pomeni dve ženski osebi, v množini pa več moških. 

E D M 

-a =  -a =   

 -i =   -i =  

  -e =  

Nepravilnih glagolov za preteklik je sorazmerno malo: poleg 
naštetih lahko dodamo še kakšen glagol na -či, npr. sleči, reči, 
teči.  

Ideji 

 Preteklik utrjujemo z igro, pri kateri so na igralni plošči 
napisane osebe, na listkih pa glagoli. Udeleženci se po 
poljih premikajo s kocko. Na vsakem polju morajo 
uporabiti glagol, ki ga dobijo na listku, v ustrezni osebi.  

 Učitelj pripravi dva kupa besed. V prvem so časovni izrazi 
za preteklost, v drugem pa različni glagoli. Listke iz obeh 
kupov izbirajo tako, da lahko sestavijo smiselne stavke, 

npr. včeraj + jesti > Včeraj sem jedel pico.; lani + priti > 

Lani sem prišla v Slovenijo. 

P26 

DZ 

str. 74/23 
str. 74/24 
str. 75/25 
str. 75/26 
str. 76/27 
 

Ideja 

Učitelj pripravi še drugo slikovno ali 
besedno gradivo, ob katerem 
udeleženci tvorijo stavke z zdaj in prej: 
starinske in moderne obleke, 
telefonska govorilnica in mobilni 
telefon, Jugoslavija in Slovenija, knjiga 
in tablica …  

Ideja 

Po koncu tedna lahko preteklik utrjujemo z igro 2 resnici, 1 laž. 
Vsak pove tri stvari ali tri kraje, ki jih je počel oziroma kjer je bil 
med vikendom, ena med njimi pa ni resnična. Ostali ugibajo, 
katera je laž. Seveda igro začne učitelj. 

P25 
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Pozor! 

Udeležence spomnimo, da so se o besednem redu naslonk že 
učili v 5. enoti (učbenik, str. 61), in sicer za besedico se. Tudi pri 
tvorbi preteklika se pojavljajo slovnične besedice, ki stojijo na 
rezerviranem 2. mestu v stavku. Opozorimo, da je 2. mesto 
treba razumeti relativno. Ne gre za 2. besedo, pač pa je pred 
njim običajno en stavčni člen oziroma odgovor na eno 
vprašanje, torej kdo? (osebek), kdaj? (prislovno določilo), kaj 
sem delal? (povedek) ipd. 

Pozor! 

Če v stavku uporabljamo zaimke (npr. se ali osebne zaimke), 
moramo še dodatno paziti na besedni red: pomožni glagoli, ki 
se začnejo na s-, stojijo pred zaimki, pomožni glagol je pa za 
njimi. 

 

DZ 

str. 76/28 
str. 77/29 
 

Pozor! 

Opozorimo na dva načina izgovora črke v: kot u ali v. Predlog v 
se v izgovoru vedno povezuje z besedo, pred katero stoji, in ga 
izgovarjamo kot u. 
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Ideja 

Učitelj poišče aktualne informacije o najbolj iskanih poklicih v 
Sloveniji. Udeleženci to primerjajo s stanjem v svoji deželi. Če 
ima kdo od njih poklic, ki sodi med najbolj iskane, lahko na 
spletni strani Zavoda za zaposlovanje skupaj z učiteljem 
pogledajo, ali bi imela ta oseba možnost zaposlitve. 

Ideja 

Učitelj pred branjem predstavi sliko zapora in sliko neke 
pisarne ter postavi vprašanje, kaj je bolje: služba ali zapor. 
Nato preberejo besedilo. 
Lahko pa dobijo besedilo, razrezano na listkih. Sami morajo 
ugotoviti, kaj sodi k zaporu, kaj pa k službi.  

Ideja 

Po branju vsak zase in za sošolce izbirajo idealne poklice ali 
službe. 
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8. enota: Tukaj sem doma 
 

 

 
 
  

Ideja 

Najprej preberemo dialog, nato udeleženci 
ugibajo, kako se pogovor nadaljuje. S tem se 
odpre nova tema, ki jo lahko spodbudimo z 
vprašanji, kje kdo stanuje, kakšen je njegov 
dom, kaj kdo ima doma. 

Ideja 

Za usvajanje novega besedišča izkoristimo slikovno 
gradivo v učbeniku oz. ilustracijo 1. naloge delovnega 
zvezka. Za popestritev lahko prinesemo še dodatno 
slikovno gradivo: različne vrste bivališč (hiša, blok, 
stolpnica …) in različno opremljene prostore. Zapisujemo 
besede, ki so pomembne udeležencem, in jih primerjamo 
s tem, kar je v besednem zakladu. 

Ideja 

Udeleženci se razdelijo v trojke in si izmenično 
pripovedujejo, kakšno je njihovo stanovanje. 
Sledi poročanje: opisujejo, kaj so si zapomnili o 
stanovanjih svojih sošolcev. 

Besedni zaklad 

str. 93, stanovanje, kakšno je stanovanje?, 
pohištvo in oprema, elektronske naprave, 
gospodinjski aparati, okolica  
 
 
, letni časi, narava in kultura 

DZ 

str. 78/1 
str. 79/2 
str. 79/3 
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Možni pristopi k besedilu 

– deduktivno branje 

Pozor! 

V nalogi za preverjanje razumevanja se prvič 
pojavi 2. sklon ob zanikanem glagolu, 
obravnavamo pa ga raje ob naslednjem 
besedilu. 

Ideja 

Udeležencem damo slike različnih stanovanj ali hiš, 
ki predstavljajo "njihovo" novo stanovanje. 
Odigrajo dialoge, tako da opisujejo bivališče s slike. 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje vsebine besedila po sliki 
– opisovanje slik, tako da ostali udeleženci 

ugibajo, o kateri sliki je govora 

DZ 

str. 82/11 

Slovnica 

str. 94, 2. sklon ob zanikanem glagolu 
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Slovnica 

str. 95, 2. sklon, osebni zaimki  
Ideja 

Vajo lahko razširimo še z drugimi 
besedami iz besednega zaklada. 

Iz življenja 

str. 96, Kje želite živeti? 

Ideja 

Po poslušanju vsak opiše svojo idealno hišo ali 
stanovanje. Za lažje opisovanje ponudimo iztočnice:  
 
Moja idealna hiša/stanovanje je _____________(kje?). 
Hiša/stanovanje ima ____________ (katere sobe, kje). 
Pohištvo je ___________________ (kakšno).  
 
Opise lahko udeleženci napišejo na listke, ki jih 
premešamo. Nato morajo ugibati, kdo je kaj napisal. 

Besedni zaklad 

str. 93, kje je? 

DZ 

str. 80/8 

Ideja 

Udeleženci drug drugemu v parih opisujejo enega od 
prostorov svojega stanovanja. Medtem ko eden govori, 
drugi po nareku riše. Potem zamenjata vlogi. Pred 
dejavnostjo lahko za vzorec vsi skupaj opišemo učilnico, 
kjer se tedaj nahajamo. 

Ideja 

Udeleženci vadijo predmete v 
sobi s pomočjo igre spomin. 

P27 
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Ideja 

V besedilih se pojavljajo samostalniki v različnih sklonih, 
zato jih lahko izkoristimo za slovnično analizo. Udeleženci 
naj torej samostalnikom določijo sklone ali pa poiščejo 
besede v različnih sklonih. 

DZ 

str. 79/4 

Ideja 

Pogovor lahko razširimo: Kaj delamo v 
delovni sobi, spalnici, kopalnici, na vrtu …? 

Možni pristopi k besedilu 

– branje Matejeve izjave in predvidevanje 
lastnikovega odziva 

– branje po vlogah in nadaljevanje dialogov 

DZ 

str. 81/10 

Besedni zaklad 

str. 93, problemi v stanovanju 

Ideja 

Učitelj si izmisli še več neprijetnih situacij, ki 
se lahko zgodijo doma, npr. iz stanovanja 
nad našim teče voda … Udeležence sprašuje, 
kako bi po slovensko reagirali. Situacije 
lahko udeleženci predlagajo tudi sami. 
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Ideja 

Pred delom z malim oglasom pokažemo časopis ali 
spletno stran z malimi oglasi. Udeleženci iščejo 
besede, ki jih razumejo, in besede, o pomenu katerih 
lahko sklepajo. Pogovarjamo se tudi o tem, ali v 
Sloveniji najemajo stanovanje, kako so našli ustrezno 
stanovanje, kako se razumejo z lastnikom ipd. 

Besedni zaklad 

str. 93, mali oglas 

Pozor! 

Od udeležencev ne pričakujemo, da bodo 
znali po slovensko prebrati decimalne 
številke in kvadratne metre, ob tihem branju 
pa jih lahko zapišejo. Pri glasnem branju 
seveda pomaga učitelj. 

Pozor! 

Obrazec za mali oglas izpolni vsak udeleženec 
glede na svoje želje. Učitelj preveri 
izpolnjene obrazce. 

Ideja 

Učitelj pripravi situacije za igre vlog. Iz 
obrazcev, ki so jih udeleženci izpolnili, 
sestavi male oglase, nato pa razdeli vloge − 
eden je lastnik, drugi je najemnik, eden je 
kupec, drugi prodajalec. Udeleženci nato 
odigrajo dialoge.  

DZ 

str. 82/12 
str. 82/13 
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Ideja 

Pred ogledom slike se pogovarjamo, kako je 
v Sloveniji, kadar pridemo kam na obisk. Ali 
lahko zamudimo? Kaj navadno prinesemo? 
Kaj nam Slovenci ponudijo? Kaj rečemo, če 
nam je stanovanje všeč? Kaj rečemo, če ne 
želimo jesti ali piti? Ali lahko pridemo na 
obisk brez dogovora? 

Možni pristopi k besedilu 

– nadaljevanje dialogov 

Besedni zaklad 

str. 93, všeč mi je, ni mi všeč 

DZ 

str. 81/9 
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DZ 

str. 80/5 
str. 80/6 
str. 80/7 
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Ideja 

Končnici -ega -a so udeleženci že srečali pri kategoriji 
za živost. Ob obravnavi 2. sklona lahko naredimo 
nekaj ilustrativnih primerov, kjer se pojavijo 1., 2. in 
4. sklon samostalnika in pridevnika za žive in nežive 
predmete, npr. v stavkih To je …/Vidim …/Ne vidim … 

Ideja 

– Pri utrjevanju rabe trdilne in nikalne oblike glagola 
imam/nimam organiziramo razredno tekmovanje. V 
treh minutah časa udeleženci v dveh skupinah 
tekmujejo, katera bo napisala več besed na vprašanji: 
Kaj imamo v učilnici? Česa nimamo v učilnici? 

– Udeležencem damo dve fotografiji, moškega in žensko. 
Napišejo, kaj ima vsak od njiju in česa nima, in potem 
komentiramo, ali sta dober par ali ne. 

Ideja 

Ko začnemo obravnavati 2. sklon, udeležence 
spomnimo na vzorce, ki so se jih naučili v 1. enoti: 
Nejc je iz Slovenije, iz Maribora. Povemo, da ob 
predlogu iz rabimo 2. sklon. 

DZ 

str. 83/14 
str. 83/15 

Pozor! 

Glagol imeti je eden od treh slovenskih glagolov, 
ki se spoji z nikalnico: sem – nisem, imam – 
nimam, hočem – nočem. 

DZ 

str. 84/16 
str. 84/17 
str. 85/18 
str. 85/19 
str. 86/20 
str. 86/21 
str. 86/22 
str. 87/25 

Pozor! 

Na tej ravni udeležencev ne obremenjujemo z 
informacijo, da se včasih namesto predloga iz 
rabi z/s (prihajam z Bleda, prihajam s Ptuja). Če 
opazimo, da udeleženci napačno rabijo te 
predloge, sami presodimo, ali bomo to 
spregledali ali se bomo lotili razlage pravila. 

Ideja 

Udeležence spomnimo na predlog brez, ki ga 
navadno rabijo pri naročanju pijače (kavo brez 
mleka, prosim) in so ga srečali v besednem 
zakladu 4. enote.  

Pozor! 

2. sklon dvojine in množine je 
naveden za opazovanje. Ne 
pričakujemo, da ga bodo udeleženci 
znali aktivno uporabljati.  
Kljub temu lahko ambicioznejše 
udeležence vprašamo, ali so že slišali, 
kako se rabijo trije samostalniki 
minuta (ž), evro (m) in leto (s), kadar 
jih uporabljamo s številko 5. Večina jih 
bo odgovorila pravilno: 5 minut, 5 
evrov, 5 let. S tem pa tudi usvojijo 
končnice 2. sklona D in M. 

Ideja 

Rabo različnih sklonov utrjujemo z besedilom, v katerem 
"potujemo" v države in mesta udeležencev. Učitelj 
pripravi preproste stavke:  
 
Iz ______ (Ljubljana) gremo na _____ (Dunaj). Na _____ 
(Dunaj) gremo v _____ (muzej). Iz _____ (Avstrija) 
gremo v _____ (Francija) …  
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Pozor! 

Udeležencem najprej pokažemo primere, šele 
nato pa na njihovi osnovi skupaj izpolnimo 
tabelo. Oblik za druga števila in osebe na tej 
stopnji učenja ne razlagamo. 

DZ 

str. 86/23 
str. 87/24 

Pozor! 

Izogibamo se primerom, ki bi zahtevali rabo 
dolgih oblik zaimkov. 

Ideja 

Učitelj pripravi vrečko s slikami različnih predmetov. 
Najbolje je, da so to predmeti iz stanovanja, saj se to 
navezuje na temo enote. Najprej si skupaj ogledamo 
vse slike, nato jih damo v vrečko in vsak potegne eno 
sliko, ki je ne pokaže sošolcem. Nato se morajo 
spraševati oz. ugibati: A imaš …? – Ne, nimam ga/je. 
Ja, imam ga/jo.  
Podobno lahko za vajo uporabimo slike znanih ljudi 
in drug drugega sprašujejo: A poznaš ...? Ja, poznam 
jo./Ne, ne poznam je. 
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Ideja 

Ob slikah različnih stavb iz Slovenije se odpira veliko 
možnosti za pogovor v slovenščini ali tujem jeziku: 
Kako so živeli včasih in kako danes? Kdo je (bil) 
lastnik katere od hiš? Ali so udeležencem hiše všeč? 
Kje želijo živeti? Ali so v njihovih deželah podobne 
hiše? Kakšna se jim zdi arhitektura v Sloveniji? 

Ideja 

Udeleženci povejo ali napišejo, kako bi odgovorili na 
anketno vprašanje in kaj bi napisali na forum. 

Ideja 

Udeleženci naj napišejo daljši pisni sestavek z 
naslovom: Ko sem bil(a) otrok, sem živel(a) … 
Napišejo naj, kje so živeli, kakšna je bila hiša, kdo je 
tudi živel tam, kakšna je bila njihova soba, kaj so 
imeli in česa ne, kaj so si želeli … 
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Ideja 

Udeležencem za navdih pokažemo fotografije 
za letne čase, različne aktivnosti, naravne ali 
kulture znamenitosti.  

Besedni zaklad 

str. 104, šport, letni časi, narava in kultura 

DZ 

str. 88/3 

Iz življenja 

str. 107, Turistični zemljevid Slovenije 

Ideja 

Za motivacijo lahko igramo activity. Izberemo 
besede iz besednega zaklada, za katere vemo, 
da jih bo večina udeležencev lahko prepoznala, 
in sicer za športe (plavati, plesati, teči …), 
naravne pojave (reka, jezero, gora …), prireditve 
(koncert, gledališče, živalski vrt …), in 
pripravimo učne listke za ugibanje besed. 
Besede nato udeleženci rišejo, kažejo s 
pantomimo ali opišejo, kaj vidijo na sliki, ostali 
pa ugibajo, za kaj gre.  
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Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila po ilustraciji 

Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila po ilustraciji 

DZ 

str. 91/11 

Pozor! 

Razliko med samostalniki in prislovi za 
izražanje časa prikažemo s primeri: Letos je 
bila dolga zima in Pozimi rad(a) smučam. 
Slovnične pojme (samostalnik in prislov) 
pojasnimo po potrebi, za večjo nazornost pa 
dodamo še sorodne primere, ki jih 
udeleženci že poznajo (jutro, zjutraj, dan, 
podnevi itn.). 

Ideja 

Časovne izraze napišemo na kartončke, s 
katerimi nato udeleženci igrajo spomin in 
iščejo pare (zima – pozimi). 

P28 

DZ 

str. 89/5 

Slovnica 

str. 105, prihodnjik 
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Možni pristopi k besedilu 

– branje v paru, pridobivanje manjkajočih 
informacij od drugega študenta 

Ideja 

Udeleženci tvorijo podobna besedila zase,  
pri čemer jim ponudimo izhodišča: 
 
V prostem času rad(a) ... 
Ob sobotah in nedeljah ponavadi ... 

Pozor! 

Udeleženci izpolnijo tabelo zase. V 2. in 3. 
stolpcu utrjujejo tvorjenje preteklega 
deležnika. 

Ideja 

Dejavnost lahko izvedemo kot anketo, tako 
da vsak dobi na listku aktivnost, nato pa 
mora izprašati sošolce: Ali rad smučaš? Kako 
pogosto smučaš? Nekaj odgovorov jim 
ponudimo vnaprej, npr. Pozimi vsak teden. / 
Enkrat na leto. / Še nikoli nisem smučal(a). 

P29 
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Možni pristopi k besedilu 

– predvidevanje besedila po ilustraciji 
– urejanje besedila na listkih (predvidevanje 

rešitev pred poslušanjem) 
– zapisovanje po nareku 

Možni pristopi k besedilu 

– glasno branje po vlogah 
– tvorjenje variantnih dialogov 

Možni pristopi k besedilu 

– postavljanje vprašanj o besedilu 

Ideja 

Udeleženci povejo, kateri film jim je všeč. 
Ponudimo jim vzorce:  
 
Všeč mi je ... Začne se ob ... Traja ... 

Besedni zaklad 

str. 104, ura, datum 

Iz življenja 

str. 107, Najbolj gledani filmi 

DZ 

str. 90/9 Pozor! 

Navedeni so klasični filmi različnih žanrov. Učitelj jih 
lahko nadomesti z aktualnim sporedom. 
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Ideja 

Učitelj pripravi obrazce, v katere vpiše imena 
vseh prisotnih udeležencev. Nato vsak dobi 
obrazec z imenom sošolca, ki mu nato napiše 
vabilo na film po svojem izboru: 
 
Drag_ ____________________, 
vabim te v kino danes ob _______________.  
Gledala bova _________________.  
Dobiva se ob ______________. 
LP ___________ 
 
Udeleženci lahko nato še odgovorijo. 

Možni pristopi k besedilu 

– pisanje/govorjenje na podlagi ilustracij 

Ideja 

Dejavnost lahko izvedemo v parih ali v 
skupini z žogico. Udeleženci lahko dodajo še 
svoja vprašanja. 

DZ 

str. 91/10 
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Pozor! 

Pri polnih urah ni posebnosti. Pojasnimo pa, da za ure od 12 
naprej ponavadi rečemo ena (popoldne) in ne trinajst. 
Kadar je čas 30 minut čez polno uro, uporabimo POL. Temu 
sledi števnik za naslednjo polno uro, ki dobi končnico -ih 
oziroma -eh (dveh, treh). Pri tem ne razlagamo, da gre za 2. 
sklon glavnega števnika. 
Za izražanje nepolne ure uporabljamo predlog ČEZ (sledi mu 
števnik za zadnjo polno uro v obliki, kot ga udeleženci že 
poznajo) in DO (sledi števnik za naslednjo polno uro s končnico 
-ih oziroma -eh). Pri tem lahko dodamo minute (petnajst minut 
do štirih), lahko pa jih izpustimo (petnajst do štirih). 
Nekateri izrazi, povezani z uro, so bolj zapleteni (npr. četrt, ura 
je četrt na pet) in se jim raje izognemo. Regionalne posebnosti 
razložimo po potrebi, torej če nas udeleženci sprašujejo o tem 
(npr. primorsko ura je štiri in pol).  

Pozor! 

Pri polni uri in 30 minutah čeznjo uporabimo predlog OB, ki mu 
sledi števnik s končnico -ih oziroma -eh. Pri nepolni uri se način 
izražanja časa ne razlikuje od odgovarjanja na vprašanje koliko 
je ura? (Dobiva se petnajst čez osem). Včasih pa se doda še 
predlog ob (Dobiva se ob petnajst čez osem). 

Pozor! 

Najprej razložimo, kako izražamo čas, kadar odgovarjamo na 
vprašanje koliko je ura?. Iz 5. enote udeleženci že poznajo način 
z urami in minutami (ura je šest dvajset), ki ga ves čas 
dopuščamo kot pravilnega, zdaj pa sledi še pogosteje 
uporabljani, a slovnično nekoliko zahtevnejši način. 

Pozor! 

Zvezo ponudimo kot vzorec in ne razlagamo, 
da gre za 2. sklon. 

DZ 

str. 89/4 
str. 92/12 
str. 92/13 
str. 94/17 
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Pozor! 

Oblike iz prvega stolpca udeleženci že poznajo in običajno 
pomenijo točno določen dan, v petek torej pomeni ta petek. 
Oblike iz drugega stolpca pa se uporabljajo, kadar gre za 
ponavljanje: ob petkih pomeni vsak petek. Pri tem ne 
poudarjamo, da gre za 5. sklon množine, opozorimo pa na 
končnici -ih in -ah (sreda, sobota, nedelja). 

Pozor! 

Datum v tej zvezi je v 2. sklonu. Za ambiciozne 
udeležence lahko dodamo tudi krajevno rabo 
(od Ljubljane do Maribora). 

Pozor! 

Najprej razložimo, kako izražamo datum, kadar odgovarjamo na 
vprašanje kateri dan je danes?. Uporabimo 1. sklon, udeleženci 
pa se morajo naučiti vrstilne števnike. Težji so samo prvi, drugi, 
tretji, četrti, ki pa jih verjetno že poznajo iz različnih vzorcev. 
Ostali se tvorijo regularno iz glavnih števnikov (sedem > sedmi, 
devet > deveti). 
Po potrebi pojasnimo, da se datum v slovenščini zapisuje s 
pikami za dnevom in mesecem. 
Nato razložimo, da za izražanje datuma, kadar odgovarjamo na 
vprašanje kdaj?, uporabljamo 2. sklon. 

Ideja 

Vsak udeleženec pove, kdaj ima rojstni 
dan. Prvi začne učitelj. Letnici rojstva se 
raje izogne:  
 
Moj rojstni dan je triindvajsetega maja.  

Pozor! 

Nalogo rešujemo, ko udeleženci že usvojijo prihodnjik. 
V nasprotnem primeru lahko tvorijo stavke v sedanjiku. 

Ideja 

Udeleženci podobna besedila napišejo 
tudi po koledarjih iz 16. naloge v 
delovnem zvezku. 

DZ 

str. 92/14 
str. 93/15 
str. 93/16 

Ideja 

Udeleženci v parih ali v skupini odgovarjajo na 
različna vprašanja, ki jih seveda lahko dodajajo. 
Učitelj jih usmerja, da se izogibajo predlogu pred, 
ki bi zahteval rabo 6. sklona.  
 
Kateri dan je danes? 
Kdaj imate rojstni dan? 
Kdaj greste ponavadi na zabavo? 
Kdaj ste prvič vozili kolo? 
Kdaj ste prvič srečali Slovenca/Slovenko? 
Kdaj ste prvič govorili slovensko? 
Kdaj ste šli zadnjič v kino? 
Kdaj ste šli zadnjič na koncert? 
Kdaj boste šli na počitnice? 
... 
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Listki  

DZ 

str. 88/1 
str. 88/2 
str. 90/6 
str. 90/7 
str. 90/8 
 

Ideja 

Z izbranimi ilustracijami se lahko 
udeleženci igrajo pantomimo. 

P30 
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Ideja 

Udeleženci po zgledu 19. naloge 
napišejo svoj načrt za novo leto. 

Pozor! 

Prihodnjik za udeležence praviloma ni problematičen, 
saj ga tvorimo podobno kot preteklik, ki ga že poznajo iz 
7. enote: prvi del je glagol biti, ki pa je v prihodnjiku, 
drugi del pa je deležnik, ki je nosilec pomena in ga 
naredimo iz nedoločnika. Končnico -ti zamenjamo z -l. 
Pomenski del se ujema z osebkom, npr. če je oseba 
moškega spola, mu ne dodamo nič, če je ženskega 
spola, mu dodamo končnico -a, in če je srednjega, -o.  
Za 3. osebo množine se v slovenščini uporabljata obliki 
bojo, ki je pogostejša v neformalnem govoru, in bodo, ki 
je bolj knjižna. V tem učbeniku je uporabljena predvsem 
oblika bojo, saj jo udeleženci verjetno večkrat slišijo v 
govorjeni slovenščini. Seveda pa lahko uporabljajo obe 
obliki. 
Posebnost glede na preteklik je glagol biti, ki ga ne 
tvorimo bom + deležnik (bil), pač pa uporabimo samo 
oblike bom, boš, bo ... 

DZ 

str. 94/18 
str. 94/19 
str. 95/20 
str. 95/21 
str. 92/22 
str. 96/23 
str. 96/24 
str. 96/25 
 

Pozor! 

Ta naloga vključuje tudi oblike za dvojino in množino, 
zato lahko pred tem rešimo lažje naloge samo za 
ednino v delovnem zvezku. 

Dodatna naloga 

Glagolske čase utrjujemo z igro, pri kateri so na igralni plošči 
napisani različni časovni izrazi (ki običajno zahtevajo sedanjik, 
preteklik oziroma prihodnjik), na listkih pa so različni glagoli. 
Glagolsko osebo določimo s kocko, na kateri so napisani 
osebni zaimki, ali pa za to pripravimo listke. Na vsakem polju 
morajo uporabiti glagol, ki ga dobijo na listku, v ustrezni 
osebi. P31 
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Pozor! 

Udeležence spomnimo, da so se o besednem redu že 
učili v 5. in 7. enoti. Tudi pri tvorbi prihodnjika se 
pojavljajo slovnične besedice, ki stojijo na rezerviranem 
2. mestu v stavku. Opozorimo, da je 2. mesto treba 
razumeti relativno. Ne gre za 2. besedo, pač pa je pred 
njim običajno en stavčni člen oziroma odgovor na eno 
vprašanje, torej kdo? (osebek), kdaj? (prislovno 
določilo), kaj sem delal? (povedek) ipd. 

Pozor! 

Če v stavku uporabljamo zaimke (npr. se ali osebne 
zaimke), moramo še dodatno paziti na besedni red. 
Glagol biti v prihodnjiku stoji za zaimki (b_ v spodnji 
shemi) v nasprotju s preteklikom (s_ v spodnji shemi), 
kjer glagol biti stoji pred njimi, razen oblike je.  
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Ideja 

– Učitelj udeležencem na kratko predstavi zemljevid 
Slovenije, glavne regije in kraje, nato pa udeleženci 
opisujejo ilustracijo: Tukaj je morje. Tukaj lahko plavamo. 
Opisu dodajajo svoje izkušnje, učitelj pa jim pomaga z 
besedami, ki jih še ne poznajo. 

– Učitelj pripravi seznam vprašanj: Kje v Sloveniji lahko 
smučamo/pijemo dobro vino/lovimo ribe/vidimo lep 
grad/obiščemo zanimiv muzej/...? Udeleženci nato skupaj 
iščejo odgovore. 

– Udeleženci sprašujejo učitelja po dejavnostih, ki se jim 
zdijo zanimive. 

Ideja 

– Slovenske in originalne naslove filmov lahko dobijo 
udeleženci na listkih in poiščejo pare. Nato skušajo 
ugotoviti, kateri od navedenih filmov je bil po njihovem 
mnenju najbolj gledan. 

– Ob glasnem branju seznama udeleženci vadijo številke 
(pri tem ne razlagamo oblike 411.373 gledalcev), branje 
pa lahko nadomestimo tudi z narekom.  

– Učitelj lahko seznam zamenja z aktualnejšimi podatki, 
npr. o najbolj gledanih filmih v preteklem letu. 
Udeleženci lahko poročajo o najbolj gledanih filmih v 
svojih državah. 
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Dodatni projekti 
 
 

1. enota 
 

 
Udeleženci izdelajo plakat s podatki o sebi. 

 
 

 
Udeleženci s slikami in osnovnimi podatki 
predstavijo znano osebo iz svoje države. 
 

 
Vsak udeleženec dobi ime znanega Slovenca ali 
Slovenke (npr. športnikov, politikov, 
estradnikov). Imena jim lahko ponudimo na 
seznamu ali pa jih napišemo na listke in jih 
žrebajo. Doma morajo ugotoviti, kdo je ta oseba 
in kaj je po poklicu. Spodbudimo jih, da si 
pomagajo s spletnimi stranmi v tujem jeziku, 
prevajalniki in slovarji, da predstavijo samo 
pomembne podatke in zgolj nekaj novih besed 
(npr. pesnik, športnik). Nato to osebo 
predstavijo skupini.  
 
To dejavnost lahko smiselno umestimo tudi k  
3. enoti (Najpogostejša imena ulic v Sloveniji). 
 

2. enota 
 

 
Študentom damo obrazec, v katerega vpišejo 
številke, ki so zanje najpomembnejše oz. 
najkoristnejše pri sporazumevanju v slovenščini. 

 
 

 
Za utrjevanje številk izkoristimo slikovno 
gradivo v učbeniku ali dodamo fotografije in 
udeležencem pokažemo številke v rabi. 
Spodbudimo jih, da tudi sami izven tečaja 
fotografirajo čim več številk okoli sebe, ki jih 
nato skupaj preberemo v razredu. 

 

 
Z udeleženci izdelamo "večjezikovni" slovarček 
osnovnih fraz, ki jih lahko pokažemo s 
kretnjami, in sicer kot plakat s fotografijami ali 
ilustracijami, spletno stran ali filmček.  
 

"Večjezikovni" slovarček 

Številke v rabi 

Koristne številke 

Znani Slovenci 

Znana oseba iz moje države 

Moji osebni podatki 
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3. enota 
 

 
Udeleženci napišejo besedilo z naslovom Moja 
ulica. Besedila celotne skupine zberemo in jih 
objavimo v mini glasilu, v spletni učilnici ali na 
Facebook strani, ki jo ustvarimo za skupino. 
 

 
Udeležencem damo ilustracije ali fotografije 
objektov v mestu. V parih si izberejo tiste, ki jih 
želijo, in pripravijo shemo svojega idealnega 
mesta, ki jo predstavijo ostalim v skupini. V 
pomoč jim lahko ponudimo tudi besede, ki niso 
v lekciji: 

  
 

4. enota 
 

 
Udeleženci izdelajo plakate, na katerih sta 
hrana in pijača, ki ju najpogosteje kupijo. Nanj 
lahko: 

− nalepijo izrezke napisov z embalaže, 
− nalepijo fotografijo svojega običajnega 

nakupa in izdelke poimenujejo, 
− nalepijo fotografijo, kaj imajo v 

hladilniku, shrambi, omari, 
− narišejo in napišejo priljubljeno 

hrano/pijačo. 
 

5. enota 
 

 
Udeleženci izdelajo fotostrip, kakšen je njihov 
običajni dan, in ga v obliki govornega nastopa 
predstavijo pri pouku. 
 
 
 

6. enota 
 

 
Učitelj pripravi večji plakat, na katerem je obris 
večstanovanjske zgradbe, udeleženci pa si izmi-
slijo prebivalce te stavbe: osebe so lahko v ce-
loti izmišljene (npr. jih narišejo, izrežejo polju-
bne fotografije iz revij ali časopisov, izdelajo 
karikature s pomočjo katerega od računalniških 
programov) ali pa si zamislijo, da v hiši stanujejo 
sami in njihovi prijatelji. O osebah povejo čim 
več: kdo so, kakšni so, koliko so stari, od kod 
prihajajo, kdo so člani njihovih družin …  
Ko so znani prebivalci hiše, lahko učitelj pripravi 
vaje za dialoge, besedila oz. igre vlog.  

 
Plakat lahko izkoristimo tudi ob kasnejših 
enotah, npr. ob 8. enoti lahko udeleženci svojim 
prebivalcem z risbami ali fotografijami opremijo 
stanovanje.  
 

 
 

 
Po zgledu 15. naloge v delovnem zvezku ude-
leženci izdelajo plakate ali računalniške pred-
stavitve, koga/kaj ima super študent 
slovenščine. 
 

Super študent slovenščine 

Primeri:  
- Dva stanovalca se srečata zjutraj. Kaj se 

pogovarjata?   
- Oseba X ima rojstni dan in povabi sosede na 

torto. Kaj napiše na vabilo? 
- Oseba Y kuha kosilo za partnerja. Ker dolgo 

ne pride, ga pokliče po telefonu. Kaj se 
pogovarjata? 



Prebivalci bloka 

Moj dan 

Kaj potrebujem, kaj kupim, kaj imam doma 

tukaj – tam 
levo – desno 

velik – majhen 
star – nov 
moderen 
zanimiv 

blizu – daleč 
... 

tržnica 
most 

cerkev 
reka 
grad 

knjižnica 
gledališče 

... 

Moje idealno mesto 

Moja ulica 
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P32 

7. enota 
 

 
Vsak udeleženec prinese fotografije krajev, kjer 
je že bil, ali fotografije, kjer kaj zanimivega 
počne. Slike premešamo in jih damo na sredo 
skupine. Drug za drugega morajo ugibati, kje je 
kdo bil in kaj je delal. Ko dobijo informacije, jih 
napišejo ob fotografije in naredijo kolaž, ki ga 
obesijo v učilnico. 
 

 
Udeleženci v parih ali skupinah dobijo lokacijo, 
ki je naslov "drame", npr. Drama na sestanku!, 
Drama na računalniškem servisu!, Drama pri 
direktorju!. Glede na naslov napišejo dialog in 
ga odigrajo pred skupino. Učitelj jih posname in 
posnetke pripravi v obliki kratkega filmčka. 
 

8. enota 
 

 
Udeleženci sestavijo anketo na temo stanovanja in 
bivanja. V enoti najdejo veliko idej za vprašanja: 

 
Vsak naj z njo anketira tri osebe izven razreda. 
Rezultate naj zberejo in o njih napišejo poročilo. 
 

 
Vsak udeleženec prinese sliko stanovanja ali hiše iz 
svoje države in opiše značilnosti. Slike in besedila 
učitelj nalepi na plakat in ga obesi v učilnici. 

 

9. enota 
 

 
Udeleženci se pogovarjajo s sošolcem, 
prijateljem ali znancem izven tečaja o katerem 
od njegovih hobijev. V pomoč jim ponudimo 
nekaj vprašanj: 

 
Besedilo napišejo kot intervju ali kot reportažo 
(Ana ima zanimiv hobi. Rad(a) ...). Učitelj zbere 
tekste in jih objavi na spletni strani skupine. 
 

 
V jezikovno in nacionalno mešanih skupinah 
udeleženci pripravijo turistični zemljevid svoje 
države po zgledu na str. 107. Lahko ga poiščejo 
na internetu, narišejo ali izdelajo s pomočjo 
fotografij. Zemljevid v obliki kratkega govornega 
nastopa predstavijo v razredu. 
 

 
Obravnavo učbenika zaključimo s kvizom, ki ga 
udeleženci rešujejo v dveh ali treh skupinah. 
Vprašanja so zakrita, udeleženci pa izbirajo 
polja in nato odgovarjajo na vprašanja. Če na 
vprašanje odgovorijo pravilno, dobijo točko. 
Zmaga skupina, ki ima na koncu največ točk. 
 
 
 

Končni kviz 

Turistični zemljevid moje države 

Kateri je tvoj hobi? 
Kaj potrebuješ za ta hobi? 
Kako pogosto imaš čas za hobi? 
Koliko časa je to tvoj hobi? 
Zakaj ti je tvoj hobi všeč? 
...

Zanimiv hobi 

Tipično stanovanje v moji državi 

Kje živite, v bloku ali v hiši?  
Kakšno pohištvo vam je všeč: a) moderno, b) 
klasično … 



Anketa 

Drama v službi! 

Kje smo bili? Kaj smo delali? 


