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REŠITVE NALOG IZ UČBENIKA 
 

1. enota 
 
str. 6 
Primeri rešitev: 
Sara: Živjo, Laura! 
Laura: Živjo, Sara! 
Sara: Kako si? 
Laura: Hvala, dobro. Pa ti? 
Sara: Tudi dobro. 
Laura: To je moj avtobus! Čao! 
Sara: Čao! 
 
Miloš Novak: Dober dan, gospa Rant. 
Ana Rant: Dober dan, gospod Novak. 
Miloš Novak: Kako ste? 
Ana Rant: Slabo. Utrujena sem. 
Miloš Novak: Oh! Tukaj je vaš taksi. Nasvidenje. 
Ana Rant: Nasvidenje. 
 

str. 8 
Dobro jutro: 7.00, 8.00 
Dober dan: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Dober večer: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
 

str. 8 
slika 1 To je Mihaela iz Slovenije. Po poklicu je učiteljica. 

slika 2 To je Tomi iz Hrvaške. Je študent. 

slika 3 Georg je iz Avstrije. Po poklicu je natakar. 

slika 4 To je Katarina iz Hrvaške. Po poklicu je prevajalka. 

slika 5 Romana je iz Slovenije. Po poklicu je frizerka. 

 
str. 10 
Ime: Jernej 
Priimek: Petrovec 
Država: Slovenija 
Naslov: Dolga ulica 14, Maribor 
Poklic: inženir 
Podpis: J. Petrovec 
 

str. 11 
1. b 
2. b 
3. a, b, c, č 
4. a 
5. c 
6. c 
7. č 
8. a 
9. b 
 

2. enota 
 

str. 17 
2. Ne vem 
3. Kaj je to? 
4. A res!? 
1. Ne več, dovolj.  
 

str. 19 
1. Laura 
2. Sara 
3. Miloš 
4. Josh 
 

str. 20 

 
 

str. 21 
ZAPRITE KNJIGO, NAPIŠITE, ODGOVORITE, ODPRITE 
DELOVNI ZVEZEK, PONOVITE, NAREDITE DOMAČO 
NALOGO 
 

str. 21 
berem, govorim, poslušam, pišem, ne govorim 
 

str. 22 
6, 15, 57, 69,  
80, 362, 742, 287,  
1550, 3410, 20.300,  
524.179, 3.541.000 
 

str. 24 
a) Kaj, telefon 
b) Kdo, 
učiteljica 
c) Kaj, knjiga 

č) Kaj, mesto 
d) Kdo, 
novinar 
e) Kaj, miza 
f) Kdo, 
profesor 

g) Kaj, ura 
h) Kaj, okno 
i) Kaj, stol 
j) Kdo, 
natakarica 

 

 

  

1 
2 

3 

4 
5 
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3. enota 
 

str. 46 
HOTEL  TRGOVINA ŠOLA 
RESTAVRACIJA BLAGAJNA CESTA 
POŠTA  ODPRTO  POLICIJA 
BANKA  FRIZER  PARKIRIŠČE 

TELEFON LEKARNA ŽELEZNIŠKA POSTAJA 
 

str. 47 
Primer: Tukaj živi Arturo. 
Blizu je parkirišče. 
Njegovo stanovanje ima velika okna. 
Šola je daleč. 
Avtobusna postaja je blizu. 
 

str. 31 
Primer: To je Arturo. Barbara in Kristina 
sta njegovi sosedi.   

res je 
 

Barbara in Kristina sta iz Ljubljane. ni res 

Jakob in Matej sta sostanovalca. res je 

Stanovanje je lepo. res je 

Matej in Jakob sta tukaj eno leto. ni res 

Arturo živi tukaj dva meseca.   res je 

 

str. 31 
To je zanimiva slika. Tukaj so Arturo, njegov brat in 
njegova sestra kot otroci. Arturo je zdaj drugačen. 
Sestra in brat zdaj nista študenta.  Brat je po 
poklicu inženir, sestra pa psihologinja. 
 

str. 32 
BLIZU: parkirišče, bankomat, nakupovalno središče, 
kino, kavarna, frizerka 
DALEČ: avtobusna postaja, banka, park 
 

str. 33 
1. Oprostite, kje je železniška postaja? – Ni daleč. 

Samo naravnost. 
2. Oprostite, je to Slovenska cesta? – Ja, je. 
3. Oprostite, kje je bankomat? – Greste 100 

metrov naprej, potem levo. Tam je semafor in 
blizu je bankomat. 

4. Oprostite, kje je park? – Joj, ne vem. Nisem od 
tukaj. 

 

str. 37 
a) To je policist. To ni gasilec. 
b) To je parkirišče. To ni park. 
c) To sta gospod in gospa. To nista študenta. 
č) To sta prijatelja. To nista otroka. 
d) To sta križišči. To nista hiši. 
e) To so prijateljice. To niso sosede. 
f) To so hoteli. To niso banke. 
g) To so stranišča. To niso trgovine. 

4. enota 
 

str. 42 
Kdo povabi na pijačo? – Rok. 
Kaj naroči Rok? Kaj naroči Josh? – Rok naroči kavo, 
vodo in sendvič. Josh naroči pivo in sendvič. 
Kakšen je sendvič? Kakšna je kava? – Sendvič je 
dober. Kava je dobra. 
Koliko Rok in Josh plačata? – 8 evrov 50. 
 

str. 43 

Kako povabimo? 
Kako odgovorimo? 

+ − 

Vas lahko povabim na 
pijačo? 
Imaš čas? Greva na kavo? 
Greš na kavo? 
Gremo? 

Z veseljem. 
Ja. 

Ja, super. 

Žal imam 
sestanek. 

 

str. 43 
1. dialog: N (natakar), G (gost) 
2. dialog: G, N 
3. dialog: G, N 
4. dialog: N, G1, G2, N, G1 in G2 
5. dialog: G,N 
6. dialog: N, G 
7. dialog: G, N 
8. dialog: N, G 
9. dialog: G, N 
 

str. 44 
Primeri rešitev: Zjutraj ne jem. Pijem kavo in berem 
časopis. Sošolci in jaz gremo včasih skupaj na 
kosilo. 
Jemo hamburger, krompir in pijemo kokakolo. 
Zvečer imam rad pico ali zrezek. Rad pijem pivo 
 

str. 44 
Primeri rešitev: 

Hrana je 
dobra. 

dober slab Hrana je 
slaba. 

Kruh je svež. svež star Kruh je star. 

Kava je 
grenka. 

grenek sladek Kava je 
sladka. 

Pivo je mrzlo. mrzel topel Pivo je toplo. 

Vino je kislo. kisel sladek Vino je 
sladko. 

Sendvič je 
velik. 

velik majhen Sendvič je 
majhen. 

Čaj je vroč. vroč hladen Čaj je hladen. 

 

str. 45 
a) bar 
b) pivo 
c) 6,40 EUR 
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str. 45 
A: kava s smetano in jabolčni sok 
B: kava s smetano 
C: kokakola  
Č: čaj z limono 
 

str. 46 
Koliko stane sir? – Pet evrov devetdeset. 
Koliko stane krompir? – Petintrideset centov. 
Koliko stane salama? – Pet evrov štirideset. 
Koliko stane vino? – Šest evrov dvajset. 
Koliko stanejo piškoti? – Dva evra štirideset. 
Koliko stanejo jabolka? – En evro trideset. 
Koliko stanejo banane? – En evro petdeset. 
Koliko stane vse skupaj? – Enaindvajset evrov 
petindevetdeset. 
 

str. 49 
a) To je torta. Všeč mi je torta. Jem torto. Rad(a) 
imam torto. 
b) To je pica. Všeč mi je pica. Jem pico. Rad(a) 
imam pico. 
c) To je čokolada. Všeč mi je čokolada. Jem 
čokolado. Rad(a) imam čokolado. 
č) To je salama. Všeč mi je salama. Jem salamo. 
Rad(a) imam salamo. 
d) To je limonada. Všeč mi je limonada. Pijem 
limonado. Rad(a) imam limonado. 
e) To je juha. Všeč mi je juha. Jem juho. Rad(a) 
imam juho. 
 

str. 50 
Kakšen? Kakšna? 

Kakšno? 
Kateri? Katera? Katero? 

dober krof čokoladni krof 

vroča kava črna kava 

mrzlo pivo češko pivo 

 

5. enota 
 

str. 55 
Primeri rešitev: Vsak dan hodi na tečaj slovenščine 
od devetih do dvanajstih. Mihaela Kos je njegova 
učiteljica. Ima simpatične sošolke in sošolce. Ob 
enih gre na kosilo, popoldne pa dela domače 
naloge in se uči. Včasih gre popoldne tudi na 
nogomet. Zvečer je prost. 
 

str. 55 
Primeri rešitev: Ob osemnajst trideset Tomi dela 
domače naloge na računalnik. Ob sedmih obleče 
lepo srajco. Ob osmih gresta Tomi in njegova punca 
na pijačo. Ob enajstih Tomi spi. 
 

str. 56 
8 Tomi in Mateja se veliko pogovarjata. 

5 Natalija spi. Zelo je utrujena. Jutri ima test. 

3 
Gospod Eržen kuha romantično večerjo. 
Mmm! 

7 
Leon dela ponoči: piše knjigo in pije kavo, da 
ni zaspan. 

10 
Aleš in njegov pes gledata televizijo. Rada 
imata komedije – in pico. 

 

2 Gospa Eržen gleda luno in telefonira. 

1 Petra, Rok in Andraž se igrajo. 

6 
Pablo, Andrej in Tomaž (malo) študirajo fiziko. 
Klemen igra kitaro. 

9 
Melita gre v službo. Po poklicu je zdravnica. 
Danes dela ponoči. 

4 
Alenka in Jaka gresta na zabavo. Alenka se 
tušira. 

 

str. 57 
Primeri rešitev: 

Kazuya  Blanka  

pon trening pon služba 

tor 
zdravniški 
pregled 

tor služba 

sre trening sre tečaj za otroke 

čet 
sestanek, 
trenerji 

čet / 

pet trening pet nočna služba 

sob tekma sob 
piknik za 
prijatelje 

ned / ned  

 

str. 61 
Primeri rešitev: 
a) Pišem pismo. 
b) Gledam televizijo. 
c) Poslušam glasbo. 
č) Kuham juho. 
d) Igram nogomet. 
e) Učitelj uči študente. 
 

str. 61 
Grem V Ljubljano, Maribor, službo, trgovino, šolo, 
vrtec.  
Gre NA kavo, kosilo, piknik, sestanek, tečaj, tekmo, 
zabavo, koncert. 
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6. enota 
 

str. 64 
Goran je moj fant in v soboto se poročiva. Jan je 
moj brat. Moja starša sta Branka in Andraž. 
Mamina starša sta Majda in Štefan. Oče ima sestro 
Polono, to je moja teta. Polona ima moža Janeza. 
Očetova starša, moja dedek in babica, sta Marija in 
Boris. 
 

str. 65 
Primeri rešitev: Goran na poroko povabi mamo in 
maminega moža, sestro Vesno in Mladena, strica 
Arsena in teto Mirjano. Povabi tudi strica Ivana, 
ampak on ne pride. Na poroko pridejo tudi njegovi 
prijatelji Nenad, Slavica in Tomislav. 
 

str. 66 
... za rojstni dan? a) Vse najboljše! 
... za novo leto? b) Srečno novo leto! 
... za diplomo? c) Iskrene čestitke. 
 

str. 66 
Tam je Manca. Poznam jo že dolgo. Kakšna lepa 
punca! Ima svetle lase in dolge noge. Zelo je 
elegantna. Pravijo, da ima novo stanovanje in 
majhnega sina. Ampak ni poročena. Na srečo! 
 

str. 67 

 
str. 68 
2. Zaljubita se. 
3. Potem se poročita. 
4. Čez eno leto dobita otroka. 
 

str. 69 
Primer rešitev: To je gospa Novak. Ima kratke bele 
lase in črnega mačka. − To je Tom. Ima kratke rjave 
lase, modre oči in modro srajco. Rad bere časopis. 
 
 
 

7. enota 
 

str. 76 
Kaj je po poklicu Melita? – Zdravnica. 
Kje dela? – V zdravstvenem domu. 
Kaj dela? – Zdravi paciente in piše recepte. 
Kdaj dela? – Včasih tudi ponoči. 
 

str. 78 
 Kaj je po 

poklicu? 

Kje dela? 

1. oseba natakar v kavarni, v baru 

2. oseba gospodinja doma 

3. oseba študentka hodi še na fakulteto, ne 
dela 

4. oseba tajnik v pisarni, v podjetju 

 

str. 76 
delal – pisal – bilo – iskal 
 

str. 76 
1. c, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b 
 

str. 77 
1. ni res, 2. res je, 3. ni res, 4. res je, 5. ni res 
 

str. 78 
Kaj dela Eva? Kje dela? – Prevajalka. V prevajalski 
agenciji. 
Kdo je njen direktor? Kakšen je? – Gospod Baznik. 
Ponavadi je prijazen, včasih je slabe volje. 
Kakšni so njeni sodelavci? – Zanimivi. 
Od kod so? – Iz Evrope in Amerike. 
Kakšna je njena plača? – Dobra. 
Kam grejo na malico? – V restavracijo Pri pošti. 
Kdaj imajo dopust? – Avgusta. 
 

str. 78 
1. recepcija, 3. fotokopirnica, 4. računalniški servis, 
5. sejna soba, 6. čakalnica, 
7. direktorjeva pisarna 
 

str. 79 
Kristjan: Andrej je klical, da ga zelo boli glava. 
Šef: A tako. Torej ne pride v službo? 
Kristjan: Ne, danes je na bolniški. 
 
Tajnica: A vam lahko pomagam? 
Eva: Ja. Potrebujem fotokopije. 
Tajnica: Ta dokument? Koliko? 
Eva: Dvajset. In prosim, a lahko pošljete to pismo? 
Tajnica: Seveda. 
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Matias: Na študentskem servisu sem videl oglas. 
Šef: Ja, iščemo študenta za delo v fotokopirnici. 
Vsak dan, od osmih do dvanajstih. 
Matias: Kakšen je honorar? 
Šef: Štiri evre na uro. 
 

str. 80 
1. dialog 
Direktorica: Potrebujem fotokopije. 
Tajnik: Seveda, takoj grem v fotokopirnico. 
 
2. dialog 
Tajnik: Rezerviral sem mizo za poslovno kosilo. 
Direktorica: Dobro. Povabite tudi gospoda Novaka.
  
3. dialog 
Tajnik: A lahko podpišete ta dokument, prosim? 
Direktorica: Mislim, da sem ga že podpisala. 
 
4. dialog 
Direktorica: Prosim, a lahko pošljete to pismo? 
Tajnik: Ja. Vam lahko še kaj pomagam? 
 

str. 81 
2, 3, 1 
 

str. 81 
 40: telefonu, trenutek 
 41: sestanku, kasneje 
 42: slišim, pokličite 
 

str. 85 
a) Na malici./Na kosilu.  
b) Na sestanku.  
c) Na dopustu./Na morju./Na plaži. č) Pri frizerju.  
d) V kinu. 
 

str. 84 
a) smo brali 
b) smo pisali 
c) smo pili 
č) smo delali 
 

8. enota 
 

str. 88 
1. res je, 2. ni res, 3. res je, 4. ni res, 5. ni res 
 

str. 88 
Clara: 2. slika, Matej: 3. slika, Kristjan: 1. slika 
 

str. 89 
Na desni je omara. 
Na sredini je pisalna miza. 
Na mizi ima računalnik in telefon.  

Na steni je polica. 
Na polici ima slovarje in knjige. 
 

str. 90 
V službi veliko delam. Zvečer rada gledam 
romantične komedije. V dnevni sobi imam 
udoben kavč in novo televizijo. 

slika 
3 

Zelo rada kuham, ampak nimam časa čistiti. 
Kuhinja je zelo velika. Hladilnik je vedno poln. 
Na štedilniku in na mizi je vedno hrana. 

slika 
1 

Sem zdravnik in delam tudi 10 ur na dan. 
Kadar sem doma, počivam ali spim. V spalnici 
imam udobno posteljo, pa tudi luč, ker rad 
berem. 

slika 
2 

V sobi nimam omare. Imam samo mizo, stol 
in police. Nimam televizije, ker je ne gledam. 
Rad poslušam glasbo in veliko berem. 

slika 
4 

 

str. 90 
1. a, 2. a, 3. c, 4. b 
 

str. 91 
Ali lahko stanovanje kupite ali najamete? – 
Najamem. 
Kako veliko je? – 29,5 m

2
. 

V katerem mestu je? – V Kranju. 
V katerem nadstropju je? – V pritličju. 
Ali ima stanovanje pohištvo? – Ja. 
Kje lahko parkirate? – Zraven 
stanovanja./Stanovanje ima parkirišče za en avto. 
Koliko stane? – 250 evrov na mesec in 35 evrov za 
stroške./285 evrov na mesec. 
 

str. 91 
1. dialog     
V časopisu sem videl, da imate sobo.  
Ja, res.       
Super, kdaj jo lahko vidim?   
Lahko danes popoldne. 
 
2. dialog 
Stanovanje je v 8. nadstropju.   
Ali ima blok dvigalo?     
Ja, ima, ampak včasih ne dela.   
 
3. dialog 
A imate v stanovanju balkon? 
Ja, iz dnevne sobe greste na balkon. 
O, lepo! 
 
4. dialog 
Ali je kuhinja opremljena? 
Ja, je. Imamo štedilnik in hladilnik. Ampak nimamo 
pomivalnega stroja. 
Ni problema, ker ga ne potrebujem. 
 



           Slovenska beseda v živo 1a: Priročnik za učitelje  Rešitve nalog iz učbenika 

 

179 
 

str. 92 
1. Iz Nemčije, iz Berlina. 
2. Izvolite, to je za vas. 
3. O, kakšno prijetno presenečenje. Hvala. 
4. Ja, tako je. Ta stol mi ni všeč. 
5. Ne, mi imamo radi mačke. 
6. Mami, kakšno super igrišče! 
7. To dela moj mož. 
8. Boris, odličen kuhar si. 
9. Ne, hvala, ne pijem piva. 
 

str. 92 

Kako damo kompliment? 
Kako rečemo, če nam 

nekaj ni všeč? 

Kakšno super igrišče! 
O, kakšno prijetno 

presenečenje! 
Odličen kuhar si! 

Hvala, ne pijem piva. 
Ta stol je neudoben. 

Ta stol mi ni všeč. 

 

str. 94 
V sobi v študentskem naselju nimam interneta, 
kavča, radia, telefona, televizije, pralnega stroja ... 
 

str. 95 
a) je, b) je, c) ga, č) ga 
 

9. enota 
 

str. 98 
1. ni res, 2. res je, 3. ni res, 4. ni res 
 

str. 98 
1. c, 2. a, 3. c, 4. b 
 

str. 99 
Kaj dela Petra v prostem času? – Hodi ven: na 
zabave, v kino, v gledališče. 
Kaj dela ob sobotah? – Je/Dela v službi in zvečer 
gre včasih ven. 
Kaj dela ob nedeljah? – Dolgo spi, gleda televizijo, 
bere knjigo. 
kam bo šla na počitnice? – V Španijo./Na potovanje 
po Španiji. 
 

str. 99 
Primeri rešitev: Marjan v prostem času rad kuha. 
Ob sobotah in nedeljah kuha kosilo za prijatelje. 
Kmalu gre na počitnice. Letos gre na morje na 
Hrvaško.  
 

str. 100 
1. Petra je šla včeraj v mesto. 
2. Srečala je Matiasa in Mateja. 
3. Šli so na izlet v gozd. 
4. Plavali so v jezeru. 

5. Imeli so piknik. 
6. Peli so. 
7. Doma je brala knjigo. 
8. Mislila je na izlet.  
 

str. 100 
lepo 
rolam 
utrujena 
kino 
filme 
internet 
 

str. 101 
Primeri rešitev: Petra in Matias bosta šla danes 
zvečer v kino. Jutri ob 18.00 bosta šla na pijačo. V 
petek, 26. 6. bosta šla na morje. Od 9. do 29. 8 
bosta šla v Francijo. Ob nedeljah bosta šla v naravo. 
Ob torkih od 17.00 do 18.00 bosta igrala tenis. 
 

str. 102 
Ura je sedem.  Sestanek je ob sedmih. 

Ura je pol devetih.  Sestanek je ob pol devetih. 

Ura je pol dveh.  Sestanek je ob pol dveh. 

Ura je pol enih.  Sestanek je ob pol enih. 

Ura je pet čez pet.  Sestanek je pet čez pet. 

Ura je deset čez 
enajst.  

Sestanek je deset čez enajst. 

Ura je petnajst do 
šestih.  

Sestanek je petnajst do šestih. 

Ura je deset do 
desetih.  

Sestanek je deset do desetih. 

Ura je dvajset do 
treh.  

Sestanek je dvajset do treh. 

 

str. 103 
V torek, tridesetega novembra, bo šla ob osmih 
zvečer v gledališče. 
V sredo, prvega decembra, bo imela ob pol enajstih 
sestanek. 
V četrtek, drugega decembra, bo šla ob štirih na 
banko. 
V petek, tretjega decembra, bo imela ob pol osmih 
zvečer koncert. 
V soboto, četrtega decembra, bo šla ob sedmih 
zvečer na Evin rojstni dan. 
V nedeljo, petega decembra, bo šla ob šestih 
zvečer v kino. 
 

str. 105 
a) bo kuhal 
b) bova tekli 
c) bosta šla na morje 
č) bojo plesale 
d) bojo igrali nogomet 


