
           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

DELO S POSAMEZNIMI ENOTAMI 
1. enota: A veste, da imamo novega soseda? 
 

 
  

Ideja 
− Ob slikah udeležencem pripovedujemo 

zgodbo, kot si jo sami zamislimo. 
− Udeležencem postopno prikazujemo 

ilustracije in ure, oni pa jih opisujejo in 
komentirajo dogajanje. 

− Udeležencem najprej pokažemo 
ilustracijo Henrika in jim ponudimo 
vprašanja, na katera skušajo odgovoriti: 
1. Kdo je to? 
2. Zakaj ima škatlo? 
3. Kaj je v škatli? 

 

Pozor! 
Če učbenik uporabljamo na uvodnem srečanju 
nove skupine, je smiselno začeti s katero od 
dejavnosti za predstavljanje, torej naj učitelj 
pripravi vprašanja v zvezi z osebno identiteto. 
 

Ideja 
Na uvodno stran v novi skupini navežemo 
pogovor, ob katerem uporabimo besedišče za 
osebno identiteto. 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

 

Možni pristopi k besedilu 
− glasno branje po vlogah 
− tiho branje 
− predvidevanje nadaljevanja 

dialoga 
 

Ideja 
Udeleženci v parih na listkih dobijo različne 
lokacije (na zabavi, v službi, na letališču ...) 
V parih nato napišejo dialoge, v katerih se 
pogovarjata dve osebi, ki se prvič srečata. 
Preberejo oz. odigrajo jih pred sošolci, ti pa 
morajo ugotoviti, kje se dialogi dogajajo. 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 
 

  

Slovnica 
str. 14, 1. sklon samostalnika  
             in pridevnika 

Besedni zaklad   
str. 11, kakšen? 
 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali udeleženci 
razumejo težje besede: stanovati, mir, 
včasih, visok, poročen, zaposlen, zvečer, 
nadstropje. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− predvidevanje manjkajočih replik 
− predvidevanje nadaljevanja 

dialoga 
 

Ideja 
− Ponudimo jim vprašanje Kakšen/kakšna 

je ...?. Na listkih dobijo različne 
pridevnike, ki jih verjetno že poznajo. 
Nato iščejo pare z nasprotnim pomenom. 
S temi besedami lahko tudi igramo 
spomin.  

− Udeleženci napišejo 3 pridevnike, s 
katerimi bi opisali sebe. Da je vaja 
zanimivejša, to naredijo na listke, nato pa 
ugibamo, kdo je avtor. 

− Udeležencem ponudimo fotografije več 
oseb, ki naj bodo čim bolj različne. Vsak si 
izbere in opiše eno, ostali pa skušajo 
določiti, koga opisuje. Pri tem jim 
pomagamo s frazami iz besednega 
zaklada. 

− Risanje po nareku: dejavnost poteka v 
parih. En udeleženec dobi sliko osebe in 
jo opiše sošolcu, ki jo skuša čim 
natančneje narisati. Potem zamenjata 
vlogi, pri čemer seveda dobita drugo 
sliko. 

 

P1 

Ideja 
Pred branjem udeleženci povedo ali 
napišejo, kaj že vejo o Henriku in gospe 
Srakar. 

21 
 



           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 
 
 
 
 
  

DZ 
str. 7/14 

Slovnica 
str. 14, 4. sklon samostalnika  
             in pridevnika 

              Dodatna naloga 
Strip: Prvi dan v novi službi, v 
katerem udeleženci uprizorijo 
srečanje s sodelavcem v novi službi. 
 

P2 

Ideja 
Pred branjem oz. poslušanjem udeležencem 
pokažemo ilustraciji, oni pa nadaljujejo 
stavek: To sta Henrik in ... 
 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali udeleženci 
razumejo težje besede: klicati, utrujen, 
pisarna, sodelavec, predstaviti, raziskovalec, 
tikati se. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− branje oz. poslušanje in 

poročanje o vsebini dialoga 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 
 
 
 
 
 

                       DZ 
str. 6/11 
str. 7/12 
str. 7/13 
 

Besedni zaklad   
str. 11, osebna identiteta 
str. 11, dokumenti 
 

                        DZ 
str. 3/2 
 

Ideja 
Udeležencem pokažemo samo levo polovico 
tabele, torej Tinino ilustracijo in začetke 
stavkov, ki jih morajo sami nadaljevati. 
 

Ideja 
Če se udeleženci iz skupine že poznajo, 
opišejo drug drugega. 
 

Pozor! 
− Najprej preverimo, ali udeleženci 

razumejo vse besede iz obrazca, in šele 
nato poslušamo posnetek. 

− Če delo z učbenikom začenjamo z novo 
skupino, je pred poslušanjem treba 
preveriti in po potrebi utrditi številke. 

 

Dodatne naloge 
Osebna identiteta 
 P3 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

                Dodatna naloga 
Kdo je …? ‒ Posebej motiviranim 
udeležencem ponudimo dve dodatni, 
po zahtevnosti sorodni besedili. 
Preberejo ju v dveh skupinah, pri 
čemer se osredotočajo na 
mednarodne besede in besede, ki jih 
že poznajo. Opisana človeka na kratko 
predstavijo sošolcem. 
 

P4 

Možni pristopi k besedilu 
Obravnavo besedila začnemo tako, da 
udeležencem pokažemo 
Aleksandrovo fotografijo in jih ob tem 
prosimo, naj predvidijo odgovore na 
vprašanja: Kdo je to? Od kod je? Kaj je 
po poklicu? 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 
  

DZ 
str. 5/6 
str. 5/7 
str. 8/15 
 

DZ 
str. 4/5 
 

DZ 
str. 5/8 
 

                         DZ 
str. 3/1 
str. 3/3 
str. 4/4 
 

DZ 
str. 5/9 
 

Ideja 
− Besedišče uporabimo pri uvodnem  

predstavljanju in spoznavanju sošolcev v 
skupini. 

− Uvedemo ga lahko tako, da besede iz 
osebne izkaznice (ime, priimek, spol, 
datum rojstva, naslov, telefon, poklic) 
ponudimo udeležencem, razrezane na 
črke. Iz njih morajo sestaviti čim več 
slovenskih besed. 

P5 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

 

 

  

          Dodatna naloga 
Udeleženci dobijo obrazce 
z osebnimi podatki, na 
katerih ima vsak izpolnjen 
po en podatek o Henriku. 
Sošolcem morajo 
postavljati vprašanja tako, 
da izpolnijo vse.  
 P6 

DZ 
str. 6/10 
 

         Dodatna naloga 
Janez Kovač išče družbo. 
 

P7 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

 
  

DZ 
str. 9/18 
 

        DZ 
str. 9/16 
str. 9/17 (ko že 
razložimo 
glagole s -s-) 
 

Pozor! 
Če učbenik delamo z udeleženci, ki so že 
predelali SBŽ 1a, slovnico 1. enote samo 
ponovimo. 
 
 

Pozor! 
− Ker predvidevamo, da udeleženci na tej 

stopnji sedanjik že znajo, najprej 
ponovimo pravilne glagole. Nato 
dodamo še glagole, ki se v 2. osebi 
dvojine in množine podaljšajo s -s-.  

− Pri dvojnici bojo/bodo razložimo, da je 
oblika bojo bolj pogovorna, bodo pa bolj 
formalna oz. pisna, seveda lahko 
uporabljajo katero koli obliko. 

 

Ideja 
− Sedanjik lahko navežemo na katero koli 

besedilo iz enote.  
− Če predvidevamo, da imajo udeleženci 

že nekaj slovničnega znanja, ga 
uvedemo tako, da iz obravnavanega 
besedila izpišejo glagole in jih postavijo 
v nedoločnik in sedanjik.  

− Kot dodatno vajo udeleženci te glagole 
uporabijo še v svoji zgodbi. 
 

Pozor! 
Besedica se stoji na 2. mestu v stavku, kamor se razvrščajo 
naslonke. Opozorimo, da 2. mesto ne pomeni druge besede 
stavka, ampak pomeni mesto za prvo pomensko zaključeno 
enoto. Gre za mesto, ki sledi nezloženemu (Tina) ali 
zloženemu (Moja soseda Tina) stavčnemu členu oziroma je 
to odgovor na eno vprašanje, torej kdo? (osebek), kdaj?, 
kako? (prislovno določilo) ipd. 
 

Pozor! 
Nalogo je najbolje rešiti, ko že 
razložimo besedni red in glagole s -s-. 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        DZ 
str. 11/21 
str. 11/22 
str. 12/23 
str. 12/24 
 

DZ 
str. 10/19 
 

DZ 
str. 10/20 
 

DZ 
str. 12/25 
 

Pozor! 
Če delamo s skupino, ki je že predelala učbenik 
SBŽ 1a, sklone predelamo hitreje, če pa delamo z 
udeleženci, ki se prvič sistematično učijo 
slovensko, najprej utrdimo rabo 1. sklona v vseh 
številih, nato rabo 4. in nazadnje rabo 2. sklona. 
 

Ideja 
− Ujemanje samostalnika in pridevnika 

utrdimo z listki, na katerih so različni 
samostalniki in pridevniki. Udeleženci iščejo 
pomensko najverjetnejše kombinacije in jih 
postavljajo v ustrezno obliko. 

− 1. sklon v vseh treh številih utrdimo z listki, 
na katerih so besede iz lekcije v različnih 
številih, udeleženci pa jih morajo razvrstiti 
po številu, lahko pa tudi po spolu. V vajo 
lahko vključimo tudi osebne zaimke.  
 P8 

Ideja 
− Vsak udeleženec dobi glagol, ki se običajno 

veže s 4. sklonom, in ga uporabi skupaj s 
samostalnikom, po možnosti pa tudi 
pridevnikom: npr. igrati  Moja punca igra 
električno kitaro. 

− 4. sklon s predlogi utrdimo tako, da se 
udeleženci med sabo sprašujejo in 
odgovarjajo: Kam greste, če želite ... (videti 
dober film)? – V kino. 

 

Pozor! 
− Pazimo na upoštevanje preglasa v množini 

pri moškem spolu. 
− Na tej stopnji učenja se pri rabi 2. sklona 

omejimo na zanikanje in predlog iz. 
 

Ideja 
− Obravnavo 2. sklona lahko uvedemo z vprašanjem, ki ga 

verjetno udeleženci dobro poznajo: Od kod ste? Za večjo 
spodbudo pri primerih najprej vključujemo njihove države ali 
mesta. 

− Oblike za množino so za udeležence morda nove, vendar jih 
ob tem spomnimo na fraze, ki jih že poznajo, npr. pet evrov, 
pet minut, pet let. 2. sklon dvojine ima enake končnice kot 2. 
sklon množine. 

− Sledi raba 2. sklona pri zanikanju. Udeleženci napišejo 3 
stvari, ki jih imajo radi, in 3, ki jih ne marajo. Da je bolj 
zanimivo, njihove izdelke prebere učitelj, udeleženci pa 
ugibajo, kdo je avtor. 

− Učitelj pove nekaj primerov, kaj ima Slovenija (morje, visoke 
gore) in česa nima (džungle, velikih mest). Udeleženci 
nadaljujejo v krogu, tako da vsak doda eno informacijo. Če 
Slovenije (še) ne poznajo, vajo prilagodimo in Slovenijo 
nadomestimo z Evropo, njihovim mestom itn. 

 

Ideja 
Na 2. sklon navežemo 
poimenovanja za države in 
njihove prebivalce. Pazimo, 
da vedno vključimo države 
udeležencev, npr. Učiteljica 
je iz Slovenije in je Slovenka. 
X je iz … in je … 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

 
 

  

DZ 
str. 12/26 
str. 13/27 
 

DZ 
str. 13/28 
str. 13/29 
 

Pozor! 
Udeleženci, ki so že predelali učbenik SBŽ 1a, 
so te oblike osebnih zaimkov že spoznali. 
Dvojino od njih zahtevamo le za 1. sklon, za 
bolj motivirane udeležence pa jo dodamo še 
za 2. in 4. sklon. 
 

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, 
ne poznam je. Za utrjevanje množine 
vključimo glasbene skupine: A poznate 
Modrijane? ‒ Ja, poznamo jih./Ne poznamo 
jih. Pri osebah, ki jih ne poznajo, pomagamo s 
pojasnili. 
 

Pozor! 
Vse tri veznike udeleženci 
najverjetneje že poznajo. 

Ideja 
V krogu si izmišljujemo trače o udeležencih iz 
skupine, npr. Ali veste, da ima Olga zelo drag avto? 
ali Slišal(a) sem, da ima Lidija doma savno. Pazimo, 
da trači niso žaljivi ali da ne posegajo preveč v 
njihovo zasebnost. Udeleženci, na katere se 
nanašajo, jih komentirajo, ali držijo ali ne. 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  1. enota 
 
 

 

 

Možni pristopi k besedilu 
− glasno branje (za utrjevanje 

ali ponavljanje številk) 
− pisanje številk po nareku 
 

         Dodatne naloge 
Preverjanje razumevanja 
 
 P9 
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 SBŽ     Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  2. enota 
 
 

2. enota: Bravo! 
 

 

Besedni zaklad   
str. 24 
 

                      DZ 
str. 14/1 
str. 14/3 
str. 15/4 
str. 15/5 
 

Pozor! 
Tema prosti čas je obravnavana v 9. enoti 
učbenika SBŽ 1a, vendar je tam besedišče 
omejeno na poimenovanje nekaterih športnih 
aktivnosti in besed za kulturo in naravo. Na tej 
ravni znanje nadgradimo z besediščem, ki ga 
uporabljamo, če obiskujemo različne 
prireditve. 
 

Ideja 
Delo v štirih skupinah: Vsaka skupina napiše 
asociacije ob eni izmed štirih slik. Sezname 
besed nato primerjamo s tistimi iz besednega 
zaklada in po potrebi razložimo neznane 
besede. 
 

Ideja 
Če se udeleženci skupine že poznajo, ugibajo, 
kam kdo rad gre, oz. poročajo, ali so že šli kam 
skupaj. Če pa so začeli tečaj s tem učbenikom, 
povejo kaj več o svojem preživljanju prostega 
časa. 
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 SBŽ     Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  2. enota 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Besedni zaklad   
str. 25, predstava  
 

                      DZ 
str. 14/2 
str. 17/9 
 

Slovnica 
str. 26, 5. sklon samostalnika in  
             pridevnika in predlogi 
 

Ideja 
− Za lažje opisovanje slik učitelj postavlja 

vprašanja, npr. Kdo/kaj je na sliki? Kaj je 
na sredini/levi/na desni? Kako je kdo 
oblečen? Kdaj se to dogaja (letni čas, del 
dneva)? … 

 

Ideja 
− Opis slik prireditev in rabo predlogov v  

5. sklonu utrjujemo z dodatno nalogo na 
delovnem listu.  

 

Možni pristopi k besedilu 
− hitro branje: Dve skupini 

tekmujeta, katera prej najde 
informacije v nalogi na delovnem 
listu.  

P11 

P10 
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Slovnica 
str. 25, preteklik, prihodnjik 
 

Ideja 
Pred branjem vabila učitelj na YouTubeu 
izbere primeren posnetek o resničnem 
festivalu Mlade rime in ga za nekaj sekund 
pokaže udeležencem. Sledi pogovor, npr. kdo 
je publika takega festivala, kje poteka, kaj je 
tema. 
 

Ideja 
Ilustracijo in besedilo izkoristimo za ponovitev 
rabe pridevnikov. Najprej učitelj postavlja 
vprašanja, ki se nanašajo na ilustracijo 
(Kakšna je pevka? Kakšen je kitarist? Kakšna 
je publika? …), nato udeleženci poiščejo 
kakovostne pridevnike v besedilu in nazadnje 
na delovnem listu rešijo vajo z naslovom 
Kakšen? Kakšna? Kakšno?  

Ideja 
Udeleženci dopolnijo svoje vabilo na festival: 
 

Festival ____ (ime) 
Na festivalu ____ bodo ____ (kdo?) ____ 
(delali kaj?). 
Kdaj? ____ 
Kje? ____ 
Nastopajo: ____ 
Organizira: ____ 
Vstopnina: ____ 
Vabljeni! 
 

Ideja 
Udeleženci tvorijo variantni dialog z drugimi 
ključnimi besedami: park > kulturni dom, 
slabo vreme > sončno vreme … 
 
 

Pozor! 
Ponovimo rabo prihodnjika in preteklika: 
Festival bo … Festival je bil … 
 

Pozor! 
Pred branjem oz. poslušanjem preverimo, ali 
udeleženci razumejo težje besede: številen, 
zabaven, žalosten, aplavz, praznovati. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− iskanje besed na temo kulture; 

udeleženci iščejo tudi besedne 
družine ali besede istega 
pomenskega polja, npr. pesnik, 
pesnica, pesem, rima, ritem 

 

Možni pristopi k besedilu 
− poslušanje in reševanje naloge 

brez branja (udeleženci naj si 
prekrijejo zapis dialoga) 

 

P12 

33 
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Besedni zaklad   
str. 25, kaj rad(a)  
              delaš 
str. 25, tekma 
 

Slovnica 
str. 27, veznika  
             ampak, pa 
 

DZ 
str. 17/11 
 

DZ 
str. 16/7 
 

Iz življenja   
str. 28, Slovenija  
              gre  
              naprej 
 

Ideja 
− Udeleženci pred branjem napišejo besedilo 

na osnovi ključnih besed iz okvirja: bazen, 
fitnes, rezultat, smučanje, smučišče, 
športnica, tekma. 

− Ob besedilu se pogovarjamo: Ali ste tudi vi 
kot otrok trenirali kakšen šport? Ali je 
treniranje kakšnega športa dobro za 
otroke? Zakaj ja/ne?  

 
 

Ideja 
Množične rekreativne prireditve so v Sloveniji 
zelo popularne. Udeleženci izrazijo svoje 
mnenje: Ali so vam všeč rekreativna 
tekmovanja? Ali tudi vi radi tekmujete? Zakaj 
ja/ne? 
 
 

Pozor! 
Pred pisanjem ponovimo tvorbo preteklika in 
besedni red naslonk. Če udeležencev glasba in 
koncerti ne zanimajo, opisujejo, kako je bilo na 
kateri drugi prireditvi (v kinu, na predstavi …). 
 

Pozor! 
Pred delom z besedili ponovimo besede v zvezi 
s športom. 
 

Pozor! 
Naloga predvideva individualno delo: nekdo, ki 
rad igra nogomet, potrebuje druge besede kot 
nekdo, ki se rad potaplja. Vsak poišče čim več 
besed v zvezi s športom, ki ga zanima. Takšnih 
nalog ni treba predstavljati pred celo skupino.  
 

Ideja 
Udeleženci, ki so navijači, napišejo besedilo o 
svojem priljubljenem športniku ali klubu. 
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Slovnica 
str. 26, primerjajte rabo predlogov:  
              v, na, iz, z/s 

                         DZ 
str. 17/10 
str. 21/20 
 

                         DZ 
str. 18/13 
 

Besedni zaklad   
str. 25, vabilo  
 

Ideja 
− Udeleženci najprej sami odgovorijo na 

vprašanja, nato pa ista vprašanja 
uporabijo v pogovoru s sošolcem. 

− Učitelj pripravi listke z vprašanji. 
Udeleženci naključno vlečejo vprašanja in 
vadijo hitre odzive. Naloga je zahtevnejša, 
če morajo svojo izbiro utemeljiti, npr. 
Komedije so mi bolj všeč, ker so zabavne. 
Dodajo tudi vprašanja s svojimi idejami. 

 

Ideja 
Pred poslušanjem udeleženci povejo svoje 
asociacije na besedno zvezo ženski večer. 
 

Pozor! 
Pred reševanjem naloge ponovimo tvorbo 
prihodnjika in besedni red naslonk. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− igra vlog po spominu 
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 SBŽ     Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  2. enota 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

                         DZ 
str. 18/12 
 

                     Dodatna naloga 
Prislovi 
 

P13 

Ideja 
Pogovor nadaljujemo z vprašanji: Kaj še 
kupujete po internetu (letalske karte, knjige, 
obleke …)? Ali ste imeli kdaj probleme? Zakaj? 
 

Pozor! 
− Dejavnost preverja, ali udeleženci 

razumejo besede, uporabljene na spletni 
aplikaciji v slovenščini.  

− Pred branjem oz. urejanjem besedila 
preverimo, ali razumejo samostalnike 
spletna stran, PIN, koda in glagole čakati, 
dobiti, izbrati, klikniti, končati, napisati, 
odpreti, potrebovati, prijaviti se. 
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Slovnica 
str. 27, osebni zaimki 
 

Pozor! 
− Pred branjem preverimo, ali udeleženci 

razumejo težje besede: amater, postati, 
želja, zavesa, avdicija, vloga, premiera, 
dobrodošel, nagrada. 

− V besedilu je veliko besed v zvezi z 
gledališčem. Če predvidevamo, da se 
bodo zdele udeležencem težke, jih 
ponazorimo s slikovnim gradivom na 
delovnem listu Besede v gledališču. Če pa 
razumevanje ne povzroča težav, delovni 
list uporabimo po branju. 

 P14 

Ideja 
− Pred branjem udeležencem pokažemo 

fotografiji, oni pa odgovarjajo na 
vprašanja: Kdo je to? Kje je? Kaj dela? 

− Ob tej enoti skušamo udeležence 
navdušiti, naj skupaj obiščejo kako 
slovensko kulturno prireditev, če pa so v 
tujini, si lahko ogledajo slovenski film. 
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                        DZ 
str. 15/6 
str. 16/8 
 

                     Dodatni nalogi 
− Križanka Kultura  
− Igre vlog  
 

P15 P16 

Iz življenja   
str. 28, Nagrada   
              kresnik 
 

Pozor! 
Udeleženci pogosto sprašujejo po besedah za 
prosti čas, ki se tičejo njihovih posebnih 
interesov. Učitelj presodi, do katere mere bo 
razširil besedišče, da se kdo od članov skupine 
ne bi pri tem dolgočasil. 
 

Ideja 
Udeleženci izdelajo plakate z besedami za 
svojo prostočasno dejavnost, npr. kolesariti, 
kolesarjenje, kolesar, kolesarka, kolo, čelada, 
kolesarska majica, kolesarske hlače, 
kolesarska očala, kolesarske rokavice. 
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                        DZ 
str. 21/21 
str. 22/22 
str. 22/23 
str. 23/24 
str. 23/25 
 

Pozor! 
Tvorba preteklika in prihodnjika je 
obravnavana v učbeniku SBŽ 1a (7. in 9. 
enota). Udeležencem, ki predhodnega 
učbenika niso uporabljali, naj učitelj pojasni 
rabo obeh časov. Navadno je najzahtevneje 
poiskati pravilno končnico deležnika na -l. 
Spomnimo jih na naslednjo tabelo:  
 

E D M 
-a =  -a =   

 -i =  -i =  
  -e =  

 

Pozor! 
Prihodnjik glagola biti in nekaj deležnikov si 
morajo udeleženci zapomniti na pamet. 

Ideja 
− Tabeli z vsemi oblikami za preteklik in 

prihodnjik učitelj pripravi kot 
sestavljanko: elemente tabele nareže na 
listke, udeleženci pa jih sestavijo v plakat. 

− Vaja za kreativno pisanje: udeleženci 
napišejo pesem, v kateri se rimajo oblike 
preteklega deležnika (npr. klepetali ... se 
smejali). 
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                        DZ 
str. 24/26 
str. 24/27 
 

                     Dodatna naloga 
Predlogi 
 

P17 

Pozor! 
Pri negaciji se nikalnica združuje z oblikami 
glagola biti. Skupaj tvorita naglašeno enoto, ki 
ne stoji več nujno na 2. mestu (+ Jutri se bo 
Henrik zabaval. ‒ Jutri se Henrik ne bo 
zabaval.) 
 

Pozor! 
– 5. sklon samostalnika in pridevnika je že 

obravnavan v 7. enoti učbenika SBŽ 1a. 
Opozorimo, da gre pri njem vedno za 
predložno rabo. Predlogi, ki naj se jih 
udeleženci naučijo uporabljati, so: v, na, 
pri in ob (na vprašanje kje?) in o na 
vprašanje o kom?/o čem?.  

– Predloga pri in ob izražata bližino in sta v 
tem primeru sinonimna, npr. Stoji pri/ob 
oknu. V nekaterih kontekstih pa nista 
zamenljiva, npr. Stanujem pri mami (pri + 
oseba); Sprehajam se ob reki (ob + 
reka/cesta/pot …). Predlog ob 
uporabljamo tudi za izražanje ure (ob 
sedmih).  

– Oblike za dvojino in množino ponudimo 
ambicioznejšim udeležencem. 

 

Pozor! 
– Ponovimo rabo predlogov v in na: v se več 

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).  

– Tabela prikazuje pomensko nasprotna vprašanja 
(Kam? Kje? Od kod?) in rabo predlogov oz. 
sklonov. Pomensko nasprotni predlogi so: v − iz, 
na − z/s. 

 

Pozor! 
Oblike glagola biti, s katerimi tvorimo 
preteklik in prihodnjik, stojijo na 2. mestu v 
stavku, kamor se razvrščajo naslonke. 
Opozorimo, da 2. mesto ne pomeni druge 
besede stavka. Gre za mesto, ki sledi 
nezloženemu (Danes) ali zloženemu (Danes 
zvečer) stavčnemu členu oziroma je to 
odgovor na eno vprašanje: kdaj?, kam?, kje? 
itn. 
 

Ideja 
Rabo sklonov utrjujemo z vprašanji za konverzacijo, ki 
predvidevajo rabo 2., 4. ali 5. sklona: Od kod so vaši 
sošolci?, Kam greste na počitnice?, Kje imajo dobro 
hrano? itn. 
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                        DZ 
str. 19/14 
str. 19/15 
str. 19/16 
str. 20/17 
str. 20/18 
 

                         DZ 
str. 20/19 
 

                         DZ 
str. 24/28 
 

Pozor! 
Udeležence opozorimo na posebno končnico 
v 5. sklonu pri deželah na -ska/-ška. V 1., 2. in 
4. sklonu (Finska, Finske, Finsko) imajo 
običajne končnice ženskega spola, v 5. pa 
pridevniško končnico srednjega spola 
(Finskem), kadar izražajo lokacijo. Končnice za 
5. sklon lahko utrdimo z dodatno nalogo 
Države na -ska in -ška. 
 

Pozor! 
Veznika ampak in pa izražata nasprotje. Z 
veznikom ampak navadno ni težav, medtem 
ko se pa uporablja tudi kot členek ali vezalni 
veznik. Udeležencem povemo, da to besedico 
Slovenci zelo pogosto rabijo in je včasih težko 
pojasniti, kaj izraža. Kadar veznik pa izraža 
nasprotje, ne stoji vedno takoj za vejico. 
 

Pozor! 
Oblike osebnih zaimkov za 5. sklon so nove. 
Bolj motiviranim udeležencem lahko 
navedemo še druge oblike oz. jim pokažemo 
tabelo na str. 113. 
 

Ideja 
Vaja: Kje kdo sedi? Učitelj pripravi list s shemo 
mize in stolov. Nekdo od udeležencev napiše 
imena vseh sošolcev, ampak lista ne pokaže. 
Sošolci ugibajo, kje kdo sedi. Postavljajo 
vprašanja:  
 

A Peter sedi pri tebi? – Ne, ne sedi pri meni.  
A ti sediš pri učiteljici? – Ja, jaz sedim pri njej. 
 

 

Ideja 
Zgodba z ampak: Učitelj začne: Včeraj sem 
želel(a) v kino, ampak ... Prvi udeleženec 
konča stavek (npr. predstava je bila 
razprodana) in začne nov stavek (Potem sem 
želel(a) na koncert, ampak ...), ki ga konča 
drugi udeleženec. Udeleženci v krogu 
pripovedujejo zgodbo, vsi stavki pa naj 
vključujejo veznik ampak.  
 

Ideja 
Za utrjevanje 5. sklona pripravimo dodatna 
vprašanja: Kje si bil(a) zvečer? Kje želiš delati? 
Kje si študiral(a)? Kje boš živel(a) čez pet let? 
Kje stoji učitelj? O čem si sanjal(a)? 

 

P18 
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Ideja 
− Pesem je himna slovenskih 

nogometnih navijačev. 
Posnetek si lahko ogledamo 
tudi na YouTubeu. Udeleženci, 
ki so tudi sami navijači, se jo z 
veseljem naučijo. 

− Pred delom s pesmijo na tablo 
navpično napišemo besedo 
SLOVENIJA, udeleženci pa 
vsako črko dopolnijo s svojimi 
asociacijami (npr. S – Soča, L – 
Ljubljana). Po poslušanju jih 
primerjamo z besedami, ki so 
uporabljene v pesmi. 

 

Ideja 
– Seznam dopolnimo z aktualnimi 

nagrajenci. 
– Če učitelj pozna katerega od romanov, 

naj udeležencem pove zgodbo. 
– Pogovarjamo se še o drugih kulturnih 

temah: o nagradah, o dobrih knjigah, o 
pisateljih … Udeleženci lahko predstavijo 
pisatelje iz svoje dežele. 
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3. enota: Življenje na cesti 
 
 

 

 
 

  

                                      Dodatna naloga 
Ali poznate prometne znake? 
 

P19 

Ideja 
– Znake natisnemo ali projiciramo in 

udeležencem pokažemo vsakega posebej. 
– Udeležence vprašamo, katere znake še 

vidijo v Sloveniji in kaj pomenijo. 
– Udeleženci sestavijo kviz za sošolce: 

narišejo druge, izmišljene ali realne 
prometne znake in sošolcem ponudijo 
dve različni interpretaciji, kaj pomenijo. 
Izbirajo lahko tudi med drugimi znaki za 
prepovedi in opozorila, ki jih učitelj poišče 
na spletu. 

 

Pozor! 
Pred reševanjem kviza preverimo, ali 
udeleženci razumejo modalne izraze: morati, 
smeti, lahko. 
 

Besedni zaklad  
str. 35, vozila, glagoli, osebe 
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Slovnica 
str. 36, 6. sklon samostalnika 
              in pridevnika 
 

Slovnica 
str. 37, veznika ko, kadar 
 

                         DZ 
str. 26/5 
 

Iz življenja   
str. 38, koliko avtomobilov imate doma? 
str. 38, slovenski avto leta 
 

Pozor! 
Udeležence vprašamo, kako grejo oni v 
mesto, v službo, na tečaj ... 
 

Možni pristopi k besedilu 
Udeleženci najprej predvidijo 
odgovore, nato pa poslušajo besedilo 
in rešijo nalogo. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− postavljanje vprašanj o besedilih 
− prevajanje v svoj jezik 
− tvorjenje besedil na podlagi 

ključnih besed 
 

Pozor! 
Pred branjem oz. poslušanjem preverimo, ali 
udeleženci razumejo težje besede: zastoj, 
zamuditi, peljati, parkirna hiša, daleč, gneča, 
avtocesta, križišče, ustaviti. 
 

Ideja 
Vprašanje je uvod v pripovedovanje 
udeležencev, ki ga spodbudimo z iztočnicami: 
 

Ko bom imel(a) denar, se bom vozil(a) … 
Avtobusi/Vlaki/... v Sloveniji so … 
Avto že imam. Je ... (kakšen?) 
Avta še nimam. Želim imeti ... (kakšen avto?) 
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Slovnica 
str. 36, modalni izrazi 
 

Besedni zaklad  
str. 35, parkirišče 
 

                        DZ 
str. 26/7 
str. 27/8. a 
str. 27/9 
 

                         DZ 
str. 28/11 
 

                             Dodatna naloga 
Vprašalnice, 1. naloga 
 

P20 

Možni pristopi k besedilu 
– opis ilustracije 
– predvidevanje vsebine ob 

ilustraciji 
 

Ideja 
Udeleženci napišejo prednosti in slabosti oz. 
pluse in minuse premikanja po mestu: z 
avtom, avtobusom, kolesom, taksijem, peš. 
Dejavnost lahko izvedemo pred branjem kot 
motivacijo ali po branju. 
 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali udeleženci 
razumejo težje besede: parkirni listek, izbrati, 
uporaba, navodilo, gotovina, vračati. 
 

Ideja 
Udeleženci napišejo navodila za avtomat, ki si 
ga sami izmislijo, tako da dopolnijo 
manjkajoče fraze: 
 

_____mat 
Na _____matu lahko kupite _____. 
Sami lahko izberete _____. 
Uporaba je _____. 
Navodila so v _____. 
Na vsakem _____matu je tudi _____. 
_____. 
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Slovnica 
str. 36, modalni izrazi 
 

                         DZ 
str. 28/10 
 

           Besedni zaklad  
str. 35, karta 
 

                      Dodatna naloga 
Vprašalnice, 2. naloga  
 

P21 

                         DZ 
str. 30/15  
 

        Dodatna naloga 
Strip 
 

P22 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali 
udeleženci poznajo pare: priti – 
prihod, oditi – odhod, voziti – vožnja. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– Udeležence vprašamo o njihovih 

izkušnjah kupovanja vozovnic za 
vlak v Sloveniji. 

– Besedilo poslušamo, če je 
prezahtevno, pa ga še 
preberemo. 

 

Ideja 
Udeležencem pokažemo aktualni vozni red in 
cenik za relacijo po lastnem izboru. 
Priporočljivo je, da izberemo relacijo, na kateri 
je treba prestopiti. Udeleženci v parih odigrajo 
dialoge kupovanja vozovnice, pri čemer jim 
pomagamo z vprašanji: 
 

– Kdaj gre vlak? 
– Koliko stane? 
– Koliko časa traja? Kdaj pride v/na ...? 
– Ali moram prestopiti? Kje? 

 

Ideja 
– Pred branjem udeleženci v skupinah 

razdelijo, kaj od navedenega smemo 
delati na mestnem avtobusu in česa ne, 
nato pa dodajo še 3 svoje ideje. 
 

– pogovarjati se s prijateljem 
– peljati se brez vozovnice 
– spati 
– telefonirati 
– poslušati glasbo 
– jesti 
– sedeti 
– pogovarjati se z voznikom 
– ... 

 

– Po potrebi se učitelj z udeleženci 
pogovori o tem, kako je organiziran javni 
prevoz v mestu, kjer poteka tečaj. 
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                         DZ 
str. 27/8. b 
 

Besedni zaklad  
str. 35, javni prevoz 
 

                        DZ 
str. 28/12 
str. 29/13 
 

                                  Dodatni nalogi 
Iskanje informacij na spletu 
 

P23 

Pozor! 
Pred obravnavo besedila preverimo, ali 
udeleženci razumejo težje besede: tir, 
postajališče, zamuda, klic, okence, letalska 
družba. Pojasnimo jih lahko s slikami. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− urejanje besed na listkih v 

smiselne stavke 
− poslušanje posnetka 
− postavljanje vprašanj 
 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje dialogov na 

podlagi fotografij 
– tvorjenje variantnih dialogov: 

udeleženci tvorijo lastne dialoge 
v situacijah, ki jih predvidi učitelj, 
sošolci pa ugibajo, katero 
situacijo so izbrali 
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Besedni zaklad  
str. 35, cesta 
 

Ideja 
Udeleženci napišejo variantno besedilo z 
upoštevanjem iztočnic: 
 

– Marija Srakar in Jožef Novak 
– izlet na Bled 
– Kranj: zastoj; čakala 20 minut 
– Radovljica: delo v tunelu; čakala 15 minut 
– Bled: kremšnite, sprehod ob jezeru 
– nelegalno parkiranje  plačala 40 evrov 
 

Ideja 
– Udeleženci namesto v učbenik napišejo 

besedilo na list, nato pa celotna skupina 
ugiba, kdo je avtor. 

 

Ideja 
− Branje uvedemo s podatkom, da je v 

Sloveniji en osebni avto na dva Slovenca 
(podatek iz decembra 2012). 

− Ob besedilu se pogovarjamo o problemih 
onesnaževanja okolja. Udeleženci povejo, 
kako oni skrbijo za okolje. 
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                         DZ 
str. 25/1 
 

                        DZ 
str. 26/4 
str. 26/6 
str. 29/14 
 

                                                                                                                           Dodatne naloge 
– Skrite besede 

Udeleženci v dveh skupinah dobijo mrežo, v kateri morajo poiskati 
10 slovenskih besed. Zmaga skupina, ki prej najde vse besede.  

– Naloge za besedni zaklad  
 

 
 

P24 

Ideja 
− Telefončki: glagole 3. enote utrjujemo s 

preprosto igro. Vsak udeleženec dobi na 
listku glagol, ki ga mora uporabiti v 
stavku. Ta stavek zašepeta sosedu na 
uho, sosed ga pove naprej, zadnji 
udeleženec pa stavek pove na glas. 
Ponavadi se stavek na poti med 
udeleženci zanimivo spremeni. 

 

Ideja 
– Udeleženci tvorijo stavke s 

kombiniranjem vozil in glagolov, npr. 
helikopter leti, parkiram avto. 

– Za utrjevanje vozil, oseb v njih in 5. sklona 
udeležence sprašujemo: Kje je 
voznik/šofer? Kje je potnik? Kje je pilot? 
Kje je stevardesa? ... 

 

DZ 
str. 25/2 
 

DZ 
str. 25/3 
 

P25 

                                                                                                                                                    Dodatna naloga 
– Iskanje informacij  

Udeleženci dobijo tabele, v katerih imajo napisano le po eno informacijo. 
Ostale morajo poiskati pri sošolcih. Pomagamo jim z vprašanji: 
 

– Oprostite, kdaj gre ...? 
– Oprostite, koliko ...? 
– Oprostite, kje ...? 
– Oprostite, kam ...? 

 

Naloga je predvidena za 10 udeležencev, če jih je več, lahko dodamo nova 
vprašanja, če jih je manj, pa lahko en udeleženec dobi več informacij hkrati. 

 

P26 
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                        DZ 
str. 33/23 
str. 33/24 
str. 34/25 
str. 34/26 
str. 34/27 
 

                           Dodatne naloge 
Modalni izrazi  
 

P27 

                        DZ 
str. 31/16 
str. 31/17 
str. 31/18 
str. 32/19 
str. 32/20 
 

                        Dodatni nalogi 
Naloge za 6. sklon 
 

P29 

Pozor! 
− Udeležence opozorimo na par hočem : nočem 

in na besedo lahko, ob kateri polnopomenski 
glagol ni v nedoločniku, pač pa v osebni 
glagolski obliki.  

− Nekatere glagole v nedoločniku, ki bi sicer 
morali stati za modalnim izrazom, lahko 
izpustimo, npr. imeti (želim novo kolo), iti, 
oditi, priti (moram domov, ne morem na 
sestanek). 

− Poudarimo, da nekatere oblike v slovenščini 
ne obstajajo: ne moram, ne lahko oz. jih 
rabimo zelo redko (morem). 

− Oblike modalnih glagolov za preteklik in 
prihodnjik ter zvezo ni mi (bilo) treba 
prihranimo za višje stopnje učenja ali za bolj 
motivirane udeležence. 

 

Pozor! 
− Udeležence opozorimo na preglas pri 

moškem spolu.  
− Oblike za dvojino in množino so navedene 

za bolj motivirane udeležence, pri čemer 
jih lahko opozorimo, da nista enaki.  

− Obravnava 6. sklona je na tej stopnji 
omejena na predlog s/z, pri katerem 
pomaga klasična mnemotehnika Ta suhi 
škafec pušča. Udeležencem ponavadi 
pomaga, če jim pokažemo sliko škafca in 
okvirno razložimo, kaj ta stavek pomeni. 

 

Ideja 
– Obravnavo modalnih izrazov začnemo ali 

ponovimo tako, da udeleženci dopolnijo 
stavke: Če se želim naučiti slovensko, moram 
... ne smem ... lahko ... 

– Tabelo iz učbenika skušamo čim nazorneje 
vizualizirati, npr. z večbarvno projekcijo. Prav 
tako učinkovito je, če trdilne in zanikane 
oblike izrazov napišemo na liste dveh barv in 
tabelo sestavimo na tabli s pomočjo 
magnetov ali lepilnega traku. 

 

Ideja 
Modalne izraze utrdimo z dodatno vajo 
Anketa z modalnimi izrazi. Vsak udeleženec 
dobi eno vprašanje, ki ga zastavi vsem 
sošolcem, in nato poroča o odgovorih.  
 

Ideja 
– Za utrjevanje rabe predloga z/s damo 

udeležencem na listkih besede iz 16. in 
19. naloge v delovnem zvezku, ki jih 
morajo urediti glede na to, kateri predlog 
se uporablja pred njimi. 

– Udeleženci drug za drugega dopolnijo 
naslednji obrazec. Nato se pogovarjajo, 
kaj je res in kaj ne:  
____________________ ima rad(a): 
kavo s/z ______________ 
pico s/z ______________ 
špagete s/z ______________ 
stanovanja s/z ______________ 
hotele s/z ______________ 
mesta s/z ______________ 
 

– Udeleženci se v parih pogovarjajo o tem, 
kako zadovoljni so z različnimi stvarmi v 
življenju, npr. Ali ste v Sloveniji/v svoji 
državi zadovoljni s 
stanovanjem/hrano/cenami/...? 
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                        DZ 
str. 32/21 
str. 32/22 
 

                         DZ 
str. 34/28 
 

Pozor! 
− Veznika ko in kadar uporabljamo za 

izražanje časa. Oba lahko uporabimo za 
dejanja, ki se ponavljajo in so večkratna 
(kadar = ko / vedno ko / vsakič ko). Za 
enkratno dejanje pa lahko uporabimo 
samo veznik ko. Veznik ko torej lahko 
uporabljamo namesto veznika kadar, 
obratno pa ne. 

− Kadar ni povezan z daljšim trajanjem 
dejanja, zato ni ustrezno kadar sem bil(a) 
star(a) 7 let, pač pa ko sem bil star 7 let 
(ker sem samo enkrat star 7 let), ali kadar 
bom star(a), pač pa ko bom star (ker bom 
samo enkrat star). 

− Po potrebi razlago dopolnimo še s primeri 
za vprašalnico kdaj: v vprašanjih (Kdaj 
prideš?) in za poročani govor (Vprašal me 
je, kdaj pridem.), saj imajo mnogi jeziki le 
eno besedo za kdaj, ko in kadar (angl. 
when, srb. oz. hrv. kada). 

 

Pozor! 
Bolj motiviranim udeležencem ponudimo 
dvojnici mano/menoj, tabo/teboj, pri čemer 
pojasnimo, da je druga oblika bolj formalna 
oz. knjižna. 
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Ideja 
Stran izkoristimo za pogovor o odnosu 
Slovencev do avtomobilov, o tem, kakšne 
avtomobile opažajo udeleženci na slovenskih 
cestah, o kulturi vožnje pri nas ipd. 
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4. enota: S kom živite? 
 

 

  

Slovnica 
str. 47, pogojnik 
 

                Besedni zaklad 
str. 34, dom 
 

                          DZ 
str. 40/16 
 

Ideja 
– Potem ko udeleženci odgovorijo na 

vprašalnik, si ogledajo bivališče, ki naj bi 
jim ustrezalo, in ga komentirajo. Ugibajo 
tudi, kje je nastala ta fotografija in kdo to 
stavbo res uporablja. 

– Učitelj prinese slike različnih bivališč 
resničnih (gorska koča, kmetija, mobilna 
hiška …) ali domišljijskih oseb (hiša Janka 
in Metke, Trnuljčice, babice iz zgodbe o 
Rdeči kapici ...). Ob slikah se pogovarjajo: 
Kje je ta hiša? Kako velika je? Koliko 
nadstropij ima? Kateri prostori so v njej? 
Ali ima dvigalo ali stopnice? Kakšen je 
vrt? … Takšna konverzacija je dobrodošla 
za ponovitev besedišča iz 8. enote SBŽ 1a 
oz. za uvajanje novih besed. 

 

Ideja 
Udeleženci opišejo svoje stanovanje 
tako, da dopolnijo po 3 stvari k 
iztočnicam: Moje stanovanje je ... Moje 
stanovanje ima ... Moje stanovanje nima 
... To lahko nato v razredu predstavimo 
v obliki poročanja, telefončkov ipd. 
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                              Besedni zaklad 
str. 46, imeti, oddati,  
              najeti stanovanje 
str. 46, stroški 
str. 47, kje živiš? 
 

                          DZ 
str. 40/17 
 

Ideja 
Pred branjem se z udeleženci pogovarjamo, ali 
so se že kdaj znašli v situaciji, ko so morali 
najeti ali  oddati stanovanje ali poiskati 
sostanovalca.  
 

Možni pristopi k besedilu 
– tiho branje in odgovarjanje na 

vprašanja: Kdo išče 
sostanovalca? Kje je stanovanje? 
Kako veliko je? Ali se vam zdi 
drago? Koga moramo 
kontaktirati?  

 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje dialoga glede na 

oglas 
– branje in zapisovanje dialoga po 

nareku: udeleženci v parih berejo 
dialoge in dopolnjujejo replike 
ene osebe ‒ tj. dodatna naloga 
Iščem sostanovalca. 
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                          DZ 
str. 37/7 
str. 40/15 
str. 41/18 
 

                  Dodatna naloga 
Igre vlog 
 

P32 

Ideja 
Če presodimo, da je treba dodatno utrjevati 
besedišče v zvezi z domom in predmeti v 
njem, izvedemo dodatno vajo Besede doma: 
tj. tekmovanje, katera skupina napiše več 
besed ob ilustracijah treh prostorov. 

Pozor! 
Za pisanje oglasa in igro vlog naj si udeleženci 
pomagajo z besedili na str. 40. Da bi sestavili 
čim bolj ustrezen oglas, si lahko ogledajo 
spletne strani z oglasi za najemanje in 
oddajanje stanovanj.  
 

Možni pristopi k besedilu 
– poslušanje in popravljanje 

napačnih trditev: 
 

1. Študenti gledajo televizijo na 
računalniku. 

2. Vrata na balkon so vedno 
odprta. 

3. V spalnici sta dve postelji. 
4. Kopalnica ima banjo, nima 

pa tuša. 
5. V kuhinji sta nov štedilnik in 

star hladilnik. 
 

                Besedni zaklad 
str. 46, pohištvo 
 

P31 
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Slovnica 
str. 48, čigav? 
 

                          DZ 
str. 38/10 
str. 39/12 
str. 39/13 
str. 41/19 
 

                           Dodatna naloga 
Kaj delamo doma? 
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                              Besedni zaklad 
str. 46, kaj delamo doma?  
 

                          DZ 
str. 41/20 
 

Ideja 
Besede za gospodinjska opravila utrjujemo s 
pantomimo. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– prevod v prvi jezik udeležencev 
 

                           Dodatna naloga 
Ponovimo sklone 
 

P34 

Ideja 
Ko napišejo seznam, poročajo zase ali ugibajo 
drug za drugega. 
 

Možni pristopi k besedilu 
Pred branjem udeleženci opišejo 
fotografije in ugibajo o temi besedila. 
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                          DZ 
str. 38/11 
str. 39/14 
str. 41/21 
 

                              Besedni zaklad 
str. 47, problemi v stanovanju 
 

Ideja 
Ogledamo si oba oglasa in se 
pogovarjamo, za katera hišna 
dela kličemo različne mojstre.  
 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje vsebine 

glede na oglasa 
– najprej poslušanje in 

dopolnjevanje, nato branje 
po vlogah 

 

Ideja 
Ob besedilih lahko glede na interese 
udeležencev razširimo besedišče na 
poimenovanja za različna orodja in 
pripomočke, npr. kladivo, vijak, metla. Po 
presoji jih seznanimo tudi s pogostejšimi 
žargonskimi oz. pogovornimi izrazi. 
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                                 Slovnica 
str. 48, veznik če 
 

                          DZ 
str. 35/2 
str. 36/6. b 
str. 37/9 
 

                           Dodatni nalogi 
Nakupovanje (križanka) 
V trgovini 
 

P35 

                              Besedni zaklad 
str. 46, nakupovanje, pri  
              blagajni, obleke 
str. 47, kupovanje  
 

               Iz življenja 
str. 49 
 

Ideja 
Pred delom z besedilom udeleženci v dveh 
skupinah sestavijo seznam fraz, uporabnih v 
trgovini. Stavke primerjamo s tistimi iz 
besednega zaklada, str. 47. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– razrezano besedilo (pustimo 

replike dekleta, ki kupuje, ostale 
pa premešamo in naj jih 
udeleženci smiselno dopolnijo)  

– igre vlog in tvorjenje variantnih 
dialogov   

 

Ideja 
Da se udeleženci lažje vživijo v vlogo 
nakupovalcev, učitelj prinese različne kose 
oblačil ali drugih predmetov, ki jih morajo 
kupiti, pomeriti ali zamenjati. Vlogo 
prodajalca odigra učitelj ali kdo od boljših 
udeležencev. 
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                                     Dodatna naloga 
Iz 16 m2 naredil pravi čudež 
 

P37 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali udeleženci 
razumejo besede: bunker, gora, vrh, dolina, 
sveča, lonec, konzerva, zemljepis, zgodovina, 
atlas, globus. 
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                          DZ 
str. 35/1  
str. 35/3 
str. 36/4 
str. 36/5 
str. 36/6. a 
str. 37/8 
 

Pozor! 
Udeleženci imajo včasih težave pri 
razumevanju in pomnjenju glagolov pomivati, 
prati, pospravljati, čistiti, pa tudi vključiti, 
prižgati, izključiti, ugasniti. Učitelj si pri 
pojasnjevanju pomaga s slikovnim gradivom 
in navede ilustrativne primere rabe. 
 

Ideja 
Udeleženci na prazen tloris stanovanja 
dopišejo čim več slovenskih besed za pohištvo 
in sobe. Po želji jih tudi narišejo. 
 

Ideja 
Učitelj na liste napiše imena oz. vrste trgovin 
(trafika, pekarna, mesnica, drogerija, lekarna, 
cvetličarna). Listi krožijo med udeleženci, vsak 
pa dopiše eno stvar, ki jo tam lahko kupi. 
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                          DZ 
str. 42/22 
str. 42/23 
str. 42/24 
 

                           Dodatna naloga 
Kdo mi lahko pomaga? 
 

P38 

Ideja 
Udeleženci ugotavljajo, katero frazo 
izreče kupec in katero prodajalec. 
 

Pozor! 
Tvorbo pogojnika primerjamo s tvorbo 
preteklika in prihodnjika, vendar je še 
lažja, saj ima v vseh osebah in številih 
pomožni glagol obliko bi. Pogojnik rabimo 
v hipotetičnih izjavah in pogojnih 
odvisnikih z veznikom če. Pogosta je tudi 
besedna zveza Rad(a) bi … 
 

Ideja 
Udeleženci dopolnjujejo izjave, kam bi šli, 
če bi imeli zelo veliko denarja, in kaj bi tam 
delali. Učitelj jim kot izhodišče da različno 
dolga časovna obdobja, npr. 1 dan, 1 
teden, 1 mesec, 1 leto: Za 1 dan bi šel v 
Portorož, ker je blizu. Tam bi jedel sladoled 
in plaval. 
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                          DZ 
str. 43/26 
str. 43/27 
str. 43/28 
 

                  Dodatna naloga 
Če bi bil ... 
 

P39 

                          DZ 
str. 42/25 
 

Ideja 
Dejavnost lahko razširimo z več fiktivnimi 
zneski, ki jih udeleženci izžrebajo in 
povejo, kaj bi si za ta denar kupili. 
 

Pozor! 
Oblike svojilnih zaimkov udeleženci 
verjetno že poznajo, težavnejše so tiste za 
dvojino. Ob tem ponovimo tvorbo svojilnih 
pridevnikov (Simon > Simonov, prijatelj > 
prijateljev, Sandra > Sandrin), vendar se na 
tej ravni še vedno izognemo posebnostim 
kot babica > babičin. 
 

Pozor! 
Veznik če obravnavamo skupaj s stavki v 
pogojniku, lahko pa ga rabimo tudi s 
sedanjikom, kot kaže prvi primer. 
 

Pozor! 
V pogojnih stavkih pazimo, da naslonko bi 
postavimo na 2. mesto. 
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                                              Dodatna naloga 
Slovenci radi kupujejo prek spleta 
 

P40 

Ideja 
− Pojasnimo, kaj pomeni bolha, 

in udeležence vprašamo, ali 
vejo, zakaj ima spletna stran 
takšno ime. Verjetno mnogi 
poznajo bolšje sejme in 
pogovor lahko nadaljujemo v 
tej smeri: Kakšno 
nakupovanje vam je všeč? Ali 
kdaj kupite ali prodate stare 
stvari? Imate dobre ali slabe 
izkušnje s spletnim 
nakupovanjem? … 

− Skupaj z udeleženci 
pregledamo osnovne 
kategorije na spletni strani, 
nato pa jim damo nekaj 
navodil oz. artiklov, npr. 
prodati želite stare bobne, 
kupiti želite fotoaparat, 
iščete sostanovalca. 
Udeleženci ugotavljajo, v 
kateri kategoriji bi iskali s 
tem povezane oglase. 
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5. enota: Zdrav ali bolan? 
 

 

 

                                          Slovnica 
str. 58, 3. sklon samostalnika in pridevnika 
 

                              Besedni zaklad 
str. 56, osebna higiena 
 

                                      Iz življenja 
str. 60, pri zdravniku  
 

Ideja 
Vsak udeleženec pred obravnavo napiše tri 
stvari, ki so dobre oz. slabe za zdravje. 
 

Ideja 
Udeleženci dobijo fotografije ali ilustracije 
različnih oseb, za katere si morajo zamisliti, 
kaj delajo za zdravje in dobro počutje. 
Pomagamo jim z iztočnicami: 

– Gospod/Gospa ... vsako jutro ... 
– Enkrat na teden ... 
– Enkrat na leto ... 
– Nikoli ne ... 
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                          DZ 
str. 48/12 
str. 49/13 
str. 50/15. c 
 

                              Besedni zaklad 
str. 57, zdravo življenje 
 

Ideja 
Udeleženci v parih napišejo program za svoj 
studio/lokal/podjetje, ki se ukvarja z 
dejavnostjo po njihovi izbiri. Pri tem jim 
pomagamo z iztočnicami: 
 

Studio/Lokal/Podjetje ... ponuja ... 
Organiziramo tudi ... 
Cene so ... 
Popusti za ... 
Informacije dobite na ... 
 

Možni pristopi k besedilu 
− Postavljanje vprašanj o besedilu. 
− Učitelj pripravi liste za delo v 

skupinah (2–4 udeleženci). 
Posebej pripravi oglas za športni 
studio in posebej liste z nalogo 
(seznam storitev, ki jih je treba 
najti v oglasu)). Na oddaljen 
konec razreda prilepi toliko listov 
z oglasom, kot je skupin. 
Udeleženci se sprehodijo čez 
razred, preberejo besedilo, se 
vrnejo na svoje mesto in rešijo 
nalogo. Zmaga tista skupina, ki je 
najhitrejša in ima največ točnih 
odgovorov. 

 

Možni pristopi k besedilu 
− Pred branjem udeležence 

vprašamo, kako v slovenščini 
svetujemo, in na tablo napišemo 
nekaj fraz (lahko, moraš ...). 

− Udeleženci najprej preberejo 
vprašanje in sami dajo nasvet, 
šele potem pa preberejo nasvet 
osebnega trenerja. 
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                                          Slovnica 
str. 58, 3. sklon samostalnika in  
              pridevnika 
str. 59, 3. sklon, osebni zaimki 
 

                              Besedni zaklad 
str. 57, telo 
str. 57, zavarovanje 
str. 57, zdravstveni dom 
str. 57, zdravilo 
 

                          DZ 
str. 49/14 
 

Ideja 
– Pred obravnavo besedila ali po njej se 

pogovorimo o izkušnjah udeležencev z 
zobozdravniki v Sloveniji. 

– Po potrebi udeležencem pojasnimo, kako 
deluje zdravstveni sistem v Sloveniji. 

 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje vsebine na podlagi 

ilustracije 
– iskanje besed, povezanih z 

zdravjem 
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                                          Slovnica 
str. 59, veznika ker, zato 
 

                          DZ 
str. 46/8 
str. 46/9 
str. 49/15. a 
 

                              Besedni zaklad 
str. 56, počutje 
 

Ideja 
– Za večjo nazornost udeležencem 

ponudimo fraze na listkih. Dodamo jim 
lahko tudi fraze iz besednega zaklada. 

– Udeležencem ponudimo situacije pri 
zdravniku, za katere naj napišejo dialog.  

 

Možni pristopi k besedilu 
Manj kreativnim udeležencem 
ponudimo pacientove odgovore, ki jih 
morajo povezati z ustreznimi 
vprašanji. 
 

                              Besedni zaklad 
str. 57, bolezen 
str. 57, kako se počutite 
str. 57, naročiti se 
 

                          DZ 
str. 47/10 
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                                          Slovnica 
str. 59, veznika ker, zato 
 

                    Besedni zaklad 
str. 57, poškodba 
 

                          DZ 
str. 49/15. b 
 

Ideja 
− Udeleženci poročajo, ali so v Sloveniji že 

kdaj potrebovali zdravniško pomoč in 
kako so se znašli. Komentirajo tudi, 
katere besede bi jim prišle prav za 
uspešno komunikacijo z zdravstvenim 
osebjem. Pomagamo jim z vprašanji: Ali 
ste že bili v Sloveniji pri zdravniku ali 
zobozdravniku? Kakšno težavo ste imeli? 
Kako ste se pogovarjali?  

− Udeleženci poročajo o svojih poškodbah, 
boleznih in izkušnjah z bolnišnicami, pri 
čemer jim lahko pomagajo vprašanja: Ali 
ste se že poškodovali? Kaj se je zgodilo? 
Kdo vam je nudil prvo pomoč? Koliko časa 
ste potrebovali, da ste bili spet zdravi? 

− Dve resnici, ena laž: udeleženci o svojih 
poškodbah, boleznih ipd. poročajo tako, 
da vsak navede dve resnici in eno laž, 
ostali pa ugibajo, katera trditev ni 
resnična. Začne seveda učitelj. 

 

Pozor! 
Pri obravnavi poškodb, bolezni in nesreč 
pazimo, da ne posegamo preveč v zasebnost 
udeležencev, posebej, če je kdo imel 
travmatično izkušnjo, ki se je ne želi 
spominjati.  
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                          DZ 
str. 45/4. a 
 

Ideja 
Besede za počutje utrjujemo s pantomimo. 
 

Pozor! 
Udeležence še posebej opozorimo, da so 
navodila za uporabo zdravil zaradi pravnih in 
drugih razlogov pogosto težko razumljiva, zato 
naj se osredotočajo na najpomembnejše 
informacije in globalno razumevanje. 
 

Ideja 
Po potrebi pojasnimo, da lahko zdravila v 
Sloveniji kupimo samo v lekarnah, ne pa npr. 
tudi v drogerijah ali običajnih trgovinah. Za 
antibiotike in druga bolj specializirana zdravila 
potrebujemo recept, ki ga napiše zdravnik. 
 

Ideja 
Udeležencem pokažemo pesem Borisa A. 
Novaka Vesela jutranja uspavanka1, po 
njenem zgledu pa še sami napišejo 
nesmiselno večerno budnico.  
 
1NOVAK, Boris A.: Oblike srca. Ljubljana: Modrijan, 1997. 

DZ 
str. 44/2 
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                           Dodatne naloge 
Naloge za besedni zaklad 
 

P41 

                          DZ 
str. 44/1 
 

Ideja 
– Besede za dele telesa so primerne za 

uvod v enoto. Večina udeležencev jih 
verjetno že pozna.  

– Besede napišemo na samolepilne listke, ki 
jih udeleženci prilepijo na prostovoljca iz 
skupine (pazimo, da ne napišemo preveč 
intimnih besed) ali na figuro človeka na 
velikem plakatu. 

– Udeleženci rišejo dele telesa, sošolci pa 
ugibajo, kaj rišejo. 

– Gibalna vaja: učitelj daje navodila in po 
potrebi vajo tudi pokaže, npr. skačite po 
levi nogi, dotaknite se desnega kolena. 
Udeleženci izvajajo vaje. 

 

Pozor! 
Pri delih telesa udeleženci radi sprašujejo po 
besedah, ki se ne uporabljajo pogosto. Učitelj 
naj presodi, do katere mere bo razširil 
besedišče, ponujeno v učbeniku. 
                           DZ 

str. 45/4. b 
 

                          DZ 
str. 46/7 
 

DZ 
str. 44/3 
str. 45/5 
str. 45/6 
 

DZ 
str. 47/11 
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                          DZ 
str. 50/16 
str. 51/18 
str. 51/19 
str. 51/20 
 

Ideja 
Predloge, ki jih uporabljamo pri odgovarjanju 
na vprašanje kam?, utrjujemo tako, da 
udeleženci dopolnjujejo primere, pri katerih 
lahko uporabljajo predloge v (v restavracijo), 
na (na tečaj) in k/h (k frizerju):  
 

Če sem lačen/lačna, grem ... 
Če želim novo frizuro, grem ... 
 

To utrdimo z dodatno nalogo Kam greste? Kje 
ste?  
 

Pozor! 
3. sklon se lahko uporablja kot edini predmet 
v stavku (indirektni objekt) ali v kombinaciji s 
4. sklonom (indirektni in direktni objekt; pri 
tem ni pomembno, kateri stoji prvi), poleg 
tega pa s predlogoma k/h in proti ter v 
različnih frazah.  
 

Pozor! 
− Brezpredložna raba 3. sklona je ponavadi 

povezana z izražanjem indirektnega objekta 
v stavku oz. s prejemnikom nekega dejanja. 
3. in 5. sklon za moški in srednji spol sta si 
podobna, ne pa enaka.  

− Oblike za dvojino in množino so navedene za 
bolj motivirane udeležence, pri čemer jih 
opozorimo, da se dvojina in množina 
razlikujeta.  

− Da si lažje zapomnijo, pred katerimi glasovi 
se uporablja predlog k in pred katerimi h, 
udeležencem pomagamo z besedo kilogram 
(pred kg se uporablja h). Za utrjevanje rabe 
ustrezne oblike predloga damo udeležencem 
na listkih samostalnike, ki jih morajo urediti 
glede na to, kateri predlog se uporablja pred 
njimi.  

− Udeležence spomnimo na predloga v in na, 
ki na vprašanje kje? zahtevata rabo 5. sklona, 
na vprašanje kam? pa 4. sklon. Zdaj dodamo 
še par pri : k/h. Pri zahteva 5. sklon, k/h pa 3. 
sklon.  
 

 kje?  kam?  
 5. sklon  4. sklon 3. sklon 

v sem v 
Sloveniji 

v grem v 
Slovenijo 

 

na sem na 
tečaju 

na grem na 
tečaj 

 

pri sem pri 
prijatelju 

k/h  grem k 
prijatelju 

 

Opozorimo, da se pri in k/h vedno 
uporabljata v zvezi z ljudmi, lahko pa tudi v 
prostorskem smislu, kjer izražata bližino 
(sem pri pošti, pojdi k pošti). Po potrebi lahko 
razlike v pomenih predlogov ilustriramo. 

 

P42 
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Ideja 
– Udeležencem ponudimo stavke na listkih, ki jih morajo razporediti v 

kategorije iz tabele.  
– Uporabimo prilogo Glagoli, ki se vežejo (tudi) s 3. sklonom: te 

glagole udeleženci uporabijo v stavkih. Pri tem naj učitelj ne zahteva 
prestrogo, da nujno uporabijo 3. sklon, in kot ustrezne upošteva tudi 
stavke kot npr. Peter govori o športu.  

– Udeležence vprašamo, proti čemu so, pri čemer pazimo, da ne 
vzbujamo nestrpnosti. Pogovor nadaljujemo tako, da povejo še za 
kaj se zavzemajo. 
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Ideja 
Udeležence spomnimo na fraze, ki jih že 
poznajo in v katerih so osebni zaimki v 3. 
sklonu: Ime mi je Ana. Všeč mi je Slovenija. 
Vroče mi je.  
 

Pozor! 
Nalogo rešimo, ko udeleženci že poznajo 
primere z dvema predmetoma v stavku, torej 
z indirektnim in direktnim. Pred tem je 
priporočljivo rešiti 17. nalogo v delovnem 
zvezku. 
 

                          DZ 
str. 50/17 
str. 52/23 
 

Pozor! 
Bolj motiviranim udeležencem ponudimo še 
oblike osebnih zaimkov za dvojino in množino. 
 

Pozor! 
− Veznik ker, s katerim izražamo vzrok, 

večina udeležencev verjetno že pozna, 
zato je nov samo veznik zato, s katerim 
izražamo posledico. Bolj kot abstraktne 
razlage udeležencem pri razumevanju 
pomagajo nazorni primeri, s katerimi 
pokažemo, kako pri vezniku zato samo 
zamenjamo perspektivo. 

− Opozorimo, da veznik ker lahko stoji na 
začetku povedi (Ker je Simon prehlajen, se 
slabo počuti.), zato pa ne. 

 

Ideja 
Bolj motiviranim udeležencem lahko 
razložimo, da kadar sta v stavku hkrati osebna 
zaimka v 3. in 4. sklonu, prvi stoji osebni 
zaimek v 3., za njim pa v 4. sklonu. To utrdimo 
z dodatno nalogo 3. in 4. sklon, samostalnik in 
osebni zaimek.  
 

                          DZ 
str. 51/21 
str. 52/22 
 

                          DZ 
str. 53/24 
str. 53/25 
 

P45 

72 
 



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

 

 

                           Dodatna naloga 
Gustav Januš: So mi rekli 
 P46 

Ideja 
Karikaturo izkoristimo za 
uvodno motivacijo pri 
obravnavi enote. 
Udeleženci napišejo, kaj 
reče zdravnik in kaj misli 
pacient. 
 

Pozor! 
Pred branjem pesmi povemo, da je v njej 
nekaj redkeje rabljenih oz. narečnih besed. 
Besede so razložene, tako da si jih skupaj 
pogledamo.  
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6. enota: Juha, krompir, meso in solata 
 

 

  

                          DZ 
str. 54/1 
str. 54/2 
str. 55/3 
 

                         Besedni zaklad 
str. 68, hrana, pijača 
 

Ideja 
Na internetu poiščemo fotografije, ki 
prikazujejo družine po svetu, ter strošek za 
hrano, ki jo porabijo v enem tednu 
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2319825/The-great-global-food-gap-Families-
world-photographed-weekly-shopping-reveal-
cost-ranges-3-20-320.html). Slike so iztočnica 
za konverzacijo, s katero začnemo enoto o 
hrani in prehranjevalnih navadah. Če 
presodimo, da komu od udeležencev 
neprijetno govoriti o tej temi, se pogovoru 
raje izognemo. 

74 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2319825/The-great-global-food-gap-Families-world-photographed-weekly-shopping-reveal-cost-ranges-3-20-320.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2319825/The-great-global-food-gap-Families-world-photographed-weekly-shopping-reveal-cost-ranges-3-20-320.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2319825/The-great-global-food-gap-Families-world-photographed-weekly-shopping-reveal-cost-ranges-3-20-320.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2319825/The-great-global-food-gap-Families-world-photographed-weekly-shopping-reveal-cost-ranges-3-20-320.html


           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  6. enota 
 
 

 

                                          Slovnica 
str. 69–71, kako štejemo 
 

                          DZ 
str. 56/5 
str. 56/6 
str. 57/9 
str. 58/10 
str. 58/11 
str. 60/17 
str. 61/20. a 
 

                Besedni zaklad 
str. 68, količina 
 

Pozor! 
Dialogi niso težki, tako da jih udeleženci 
zlahka razumejo. Težje pa je razumeti in 
pravilno uporabljati količinske izraze, zato je 
pomembno, da se razlage učitelj loti 
postopoma: najprej pojasnimo pojem števnih 
in neštevnih samostalnikov, nato izražanje 
količine ob obeh vrstah samostalnikov. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– poslušanje brez 

branja in pisanje 
odgovorov 

– igre vlog 
 

                              Besedni zaklad 
str. 68, v trgovini, na tržnici 
 

Možni pristopi k besedilu 
– tvorjenje 

variantnih 
dialogov na 
podlagi 
nakupovalnih 
listkov z drugo 
vsebino  

 

Iz življenja 
str. 72, Slovenska kulinarika 
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                              Besedni zaklad 
str. 68, prehranjevanje 
 

                          DZ 
str. 55/4 
 

Ideja 
V skupinah, ki niso predelale učbenika SBŽ 1a, 
udeleženci izvedejo Anketo o prehranjevalnih 
navadah. V skupinah po tri drug drugega 
sprašujejo, zapisujejo odgovore na anketni list 
in nato poročajo, kaj so izvedeli.  
 

Možni pristopi k besedilu 
Igra vlog: dva udeleženca po spominu 
odigrata dialog med mamo in 
Simonom, drugi pa z besedilom 
spremljajo, kako natančno sta si 
zapomnila podatke. 
 

                              Besedni zaklad 
str. 68, predmeti v kuhinji 
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                          DZ 
str. 59/14 
str. 60/16 
str. 60/18 
str. 64/26 
str. 64/27 
 

                              Besedni zaklad 
str. 68, pri mizi 
str. 68, okus 
 

                          DZ 
str. 59/13 
 

Ideja 
Načrt za zabavo: udeleženci naredijo načrt za 
zabavo za svoje prijatelje in se o njem 
pogovarjajo s sošolci. Pri tem odgovarjajo na 
vprašanja: 
 

− Koga boste povabili?  
− Katere pijače boste kupili?  
− Katere jedi boste pripravili?  
− Kako boste pripravili mizo?  
− Katero glasbo boste poslušali?  
− Katere družabne igre se boste igrali ali 

kako se boste zabavali? 
− ...                           
 

Ideja 
Udeleženci napišejo dialog in ga odigrajo. 
Poleg ponujenih fraz lahko uporabijo še svoje 
ideje. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje vsebine: Kaj 

mislite, kako se je Ivana po e-
pošti zahvalila za povabilo na 
večerjo?  
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                          DZ 
str. 59/15 
str. 61/19 
 

                        Besedni zaklad 
str. 68, restavracija 
 

Ideja 
− Konverzacija: Katero restavracijo iz svojega mesta ali države 

priporočate? Zakaj? Kaj lahko tam poskusimo? Koliko to stane? 
− Igra vlog za skupine z udeleženci iz različnih držav: udeležence 

razdelimo v skupine po tri. Eden je natakar v restavraciji s hrano iz svoje 
države oz. iz države, katere hrano dobro pozna (nekdo iz Italije streže v 
restavraciji z italijansko hrano, nekdo iz Hrvaške v restavraciji z 
dalmatinsko hrano ipd.). Dva udeleženca sta gosta. Natakar jima mora 
čim bolje priporočiti jedi, onadva pa na koncu dialoga komentirata. 
Enemu je bila hrana všeč, drugemu pa ne. 

− Barvne restavracije, igra vlog: udeležence razdelimo v skupine. Vsaka 
dobi eno barvo (rdečo, rumeno, zeleno) in sestavi jedilni list za 
restavracijo, ki jo označuje ta barva. Navesti morajo vsaj eno predjed, 
glavno jed, prilogo, sladico, solato in pijačo. Ponudba je lahko realna ali 
fantazijska. Nazadnje odigrajo dialoge s temi jedilnimi listi, pri čemer je 
eden iz skupine natakar, ostali pa gostje. 

 

Pozor! 
Vzorci za pogovore v kavarni so že 
obravnavani v 4. enoti učbenika SBŽ 1a, zato v 
tej enoti pričakujemo, da udeleženci brez 
težav tvorijo dialoge v restavraciji. Znanje 
nadgradijo z obširnejšim besediščem za hrano 
in izrazi, kaj je komu všeč in česa kdo ne mara. 
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                                          Slovnica 
str. 69–71, kako štejemo? 
 

                       Dodatna naloga 
Glagoli v kuhinji 
 

P48 

           Besedni zaklad 
str. 68, recept 
 

Ideja 
− V vsakdanjem življenju v kuhinji 

uporabljamo veliko predmetov, za 
katere udeleženci najbrž še ne poznajo 
besed. Za domačo nalogo poiščejo 
besede za tiste predmete, ki jih pogosto 
uporabljajo, besedišče pa naslednjič 
skupaj pregledamo. 

− Z udeleženci si na Youtubeu ogledamo 
staro slovensko reklamo za Frutek 
(https://www.youtube.com/watch?v=iar
uHIcyhzM). Ob gledanju skušajo 
prepoznati čim več besed, ki jih že 
poznajo.  

 

Pozor! 
− Pred branjem se seznanimo z osnovnimi 

glagoli iz besednega zaklada iz rubrike 
Recept. 

− Recepti so na prvi vtis preprosta 
besedila, kljub temu pa udeleženci pri 
njihovem pisanju pogosto komplicirajo. 
Opozorimo jih, naj raje kot velelnik 
uporabljajo 1. osebo množine. Sestavine 
s količinskimi izrazi naj napišejo posebej 
v ločen seznam, pri opisu samega 
postopka pa naj količinskih izrazov ne 
uporabljajo. Pišejo naj kratke stavke v 
logičnem zaporedju (najprej, 
nato/potem, nazadnje …). 

 

                          DZ 
str. 56/7 
str. 58/12 
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                                      Iz življenja 
str. 72, domača kuhinja 
 

Ideja 
Učitelj lahko usmerja pogovor po branju z 
vprašanji: Katera jed vam lepo diši? Ali vsak 
dan jeste doma? Kako pogosto jeste v menzah 
in restavracijah? Ali imate radi hitro hrano? 
Katero ja/ne? Zakaj ja/ne? Ali kupujete 
kuharske knjige, gledate kuharske oddaje? Kje 
ponavadi dobite nove recepte? 

Možni pristopi k besedilu 
Možni pristopi k besedilu 
– tiho branje 
– urejanje besedila 
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                          DZ 
str. 56/8 
 

Ideja 
− Dopisovanje besed: Na prazne liste napišemo 

naslove oz. kategorije besed, povezanih s 
hrano (npr. sadje, zelenjava, pijača, sladice). 
Vsak naslov je na svojem listu, idealno pa je, če 
jih je toliko kot udeležencev. Listi krožijo po 
razredu in na vsakega morajo udeleženci 
napisati slovensko besedo, povezano z 
naslovom (npr. sadje: banana, jabolko ...). 
Besede se ne smejo ponavljati. Listi lahko 
naredijo tudi več krogov po razredu. Nazadnje 
skupaj pogledamo sezname in razložimo 
neznane besede. 

− 5 besed za hrano: Vsak udeleženec napiše 5 
besed, s katerimi poimenujemo hrano. Sledi 
branje. Vsak prebere svoje besede, vendar 
pazi, da ne ponavlja besed, ki jih je že slišal od 
drugih. Učitelj piše seznam besed na tablo, na 
koncu pa jim skupaj dodamo še pridevnike 
(npr. okusen zrezek, bela moka). 

− Možganska nevihta: Organiziramo tekmovanje 
dveh skupin. Vsaka skupina dobi delovni list 5 
minut za hrano in pijačo. Zmaga skupina, ki v 
petih minutah napiše več besed. Besede 
primerjamo, za vsakega udeleženca je med 
njimi gotovo kaj novega. S to nalogo omejimo 
čas in količino besed, ki naj bi se jih naučili.  

 

Pozor! 
− Pri obravnavi besed za hrano in pijačo 

moramo omejiti njihovo količino. Lahko 
pa spodbudimo udeležence, da sami 
izdelajo sezname tistih besed, ki jih 
potrebujejo v življenju, in jih pogledamo 
individualno ali v okviru izdelave plakata 
na str. 63.  

− Za poimenovanje hrane in pijače iz bolj 
oddaljenih držav je včasih težko poiskati 
ustrezne slovenske besede. Pri tem naj si 
udeleženci pomagajo z opisi, npr. plátano 
= vrsta banane za kuhanje. 

 

Ideja 
Vzorce iz škatel Pri mizi in Okus udeležencem 
pokažemo pomešane ali jim jih damo na 
listkih, nato pa jih sami razporedijo v 
kategorije glede na to, kaj rečemo pri mizi, če 
je hrana dobra, če je hrana slaba. 
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Ideja 
− Števnost oz. neštevnost samostalnikov 

utrjujemo z besedami iz priloge Listki za 
utrjevanje (ne)števnosti na listkih.  

− Vsak udeleženec na listek napiše 
samostalnik, ki ga nato šteje nekdo od 
sošolcev (npr. miza – ena miza, dve mizi, 
tri mize, štiri mize, pet miz). Učitelj pri 
tem pazi, da so samostalniki števni. 

 

Pozor! 
Količinski izrazi se uporabljajo z 2. sklonom, 
zato je pomembno, da pred tem ponovimo 
oblike 2. sklona za E in M. Pred obravnavo 
najprej ponovimo oblike 2. sklona v že 
znanem kontekstu, npr. pri negaciji (DZ, vaja 
21), ob predlogu zraven (DZ, vaja 25) ali ob 
vaji iz priloge 2. sklon in predlog iz.  
 

Pozor! 
Pomembno je, da se lotimo količinskih izrazov 
postopoma. Najprej pojasnimo pojem 
števnosti in neštevnosti. Pazimo, katere 
besede izberemo za ponazoritev razlage. Lažje 
besede za ponazoritev so v slovničnih 
preglednicah. Presodimo, ali je smiselno 
pojasnjevati primere, kot so: 
korenje/korenček, 5 krompirjev/5 kg 
krompirja, 5 paradižnikov/5 kg paradižnika in 
3 kave = 3 skodelice kave. 
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                          DZ 
str. 62/21 
str. 63/25 
 

          Dodatna naloga 
Količine 
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                          DZ 
str. 61/20. b 
str. 62/22 
str. 62/23 
 

         Dodatna naloga 
V trgovini 
 

P54 

Pozor! 
− Najprej razložimo 1. sklon (levi del 

tabele), potem pa še 4. sklon. 
− Udeleženci pogosto šele na tem 

mestu prvič opazijo razliko med 
oblikami števnika za moški spol 
trije/štirje in tri/štiri. Pri ženskem in 
srednjem spolu ni razlik. 
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                          DZ 
str. 62/24 
 

Ideja 
− Količinskih izrazov ne uporabljamo samo 

v zvezi s hrano. Udeleženci preštejejo, 
koliko stvari je v razredu: stol, računalnik, 
telefon, študent, učiteljica, okno (pazimo 
na množino oken, po potrebi besedo 
izpustimo), čevlji, torba, nahrbtnik. 

− Za konec naj udeleženci napišejo recept 
za srečo: Da si srečen, potrebuješ veliko 
..., malo ..., nekaj ... 
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Ideja 
Anketo izkoristimo, da udeleženci ponovijo 
branje številk. Tudi sami odgovorijo na 
anketno vprašanje in napišejo svoj komentar. 
 

Ideja 
Zemljevid izkoristimo kot iztočnico za 
pogovor: Ali poznate jedi, narisane na 
zemljevidu? Ali ste jih že poskusili? So vam 
všeč ali ne? Predstavite tri tipične jedi iz svoje 
dežele ali dežele, po kateri ste že potovali. 
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7. enota: Po opravkih 
 

 

 
 

  

                         DZ 
str. 65/2 
(nalogo lahko 
izvedemo z 
besedami na 
listkih) 
str. 67/6 
 

      Besedni zaklad 
str. 80 
 

                                      Iz življenja 
str. 83, kako čestitate? 
 

Ideja 
Pred pogovorom o opravkih lahko osvežimo 
poimenovanja za lokacije v mestu in to 
izvedemo z igro ugankami. Vsak udeleženec 
dobi na listku napisano besedo, ki jo opiše 
sošolcem, ti pa morajo uganiti, za katero 
lokacijo gre. Primer: Tukaj lahko pošljete 
paket.  pošta 
 

Možni pristopi k besedilu 
Udeleženci tvorijo stavke po zgledu: 
Včasih smo pisali pismo in šli na pošto. 
Danes pišemo e-pošto.  
Če je treba, učitelj pomaga s 
konkretnejšimi idejami: 
 

– navadna pošta : elektronska pošta, 
– telefonski imenik v knjigi : iskanje 

po spletu, 
– stacionarni telefon : prenosni 

telefon : mobilni telefon : Skype in 
sorodni programi, 

– gotovina : čeki : kreditne in bančne 
kartice : spletna banka itn. 

 

Ideja 
Udeležence vprašamo, katere opravke še 
vedno opravljajo fizično in ne prek 
računalnika. Na to navežemo pogovor o 
primerih, kjer je uporaba sodobnih tehnologij 
spremenila naše življenje (slovarji, rokovniki, 
pisanje na roko oz. na računalnik itn.). 
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                            Slovnica 
str. 81, velelnik 
 

                          DZ 
str. 70/14 
 

Ideja 
Udeleženci na listke napišejo, kakšen 
je bil njihov dan včeraj, celotna 
skupina pa nato ugiba, kdo je avtor 
besedil. 
 

Pozor! 
Pri nalogi ni pravilnih ali napačnih rešitev. 
Nepričakovane povezave besedil in ilustracij, 
ki jih naredijo udeleženci, izkoristimo za 
pogovor o stereotipih. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− Udeležencem pokažemo samo 

besedila, oni pa predvidevajo, 
kdo bi lahko bil njihov avtor. Šele 
potem jih povežejo z ilustracijami 
oseb. 

− Možno je tudi obratno: 
udeležencem pokažemo osebe, 
oni pa napišejo, kaj morajo te 
osebe narediti danes. Npr. Anita 
mora študirati.  

 

Pozor! 
– Besedilo predvideva, da udeleženci 

poznajo hrvaško valuto kuno. Dobro je, 
da to preverimo pred branjem, čeprav je 
pojasnjeno tudi v nalogi. 

– Ne pojasnjujemo, da gre v naslovu Pred 
počitnicami za 6. sklon množine, saj je na 
tej ravni učenja dovolj, da ga udeleženci 
poznajo zgolj informativno. 

 

Ideja 
Udeleženci na vprašanje odgovarjajo v krogu, 
tako da vsak doda eno obveznost. Npr. 
Moram pripraviti prtljago. – Moram plačati 
telefon. – Moram izključiti plin. – ... 
 

                          DZ 
str. 67/7 
str. 69/12 
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                                          Slovnica 
str. 82, osebni zaimki – dolge oblike 
 

                           Dodatna naloga 
Kaj so delali včeraj? 
(ponovitev sklonov) 
 

P56 

                  Besedni zaklad 
str. 80, knjižnica 
str. 80, šola 
 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali udeleženci vedo, 
kaj so govorilne ure, in tiste, ki imajo v 
Sloveniji šoloobvezne otroke, vprašamo o 
njihovih izkušnjah s slovenskimi učitelji. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje vsebine dialoga po 

sliki 
– branje po vlogah, udeleženci 

dialoge odigrajo brez besedila 
– tvorjenje variantnega besedila: 

dialog med Arturjem in učiteljico 
matematike 

 

           Besedni zaklad 
str. 80, pošta 
 

                          DZ 
str. 68/8 

         Dodatna naloga 
Obrazci 
 

P57 

Možni pristopi k besedilu 
– urejanje dialoga 
– postavljanje vprašanj ob dialogu 
 

                          DZ 
str. 68/9 
str. 70/15 
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             Dodatna naloga 
Glagoli 

P58 

                              Besedni zaklad 
str. 80, banka 
str. 80, veleposlaništvo 
 

                                      Iz življenja 
str. 83, denar v Sloveniji v zadnjih sto letih 

Ideja 
Strip izkoristimo za pogovor o izkušnjah 
udeležencev s slovenskimi policisti. Ob tem 
lahko uzavestimo pomembnost vikanja v 
formalnih položajih. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– igranje dialogov 

 
 

                              Besedni zaklad 
str. 80, avto 
str. 81, policijska kontrola 
 

Ideja 
Udeleženci dobijo lokacijo, za katero morajo 
napisati tipičen dialog (npr. pošta, banka, 
knjižnica). Odigrajo ga skupini, ki mora uganiti, 
kje se dogaja. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– urejanje razrezanih dialogov 
– tvorjenje variantnih dialogov 
 

                          DZ 
str. 69/10  
str. 71/16 
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         Dodatna naloga 
Dialogi 
 

P59 

                              Besedni zaklad 
str. 80, telefon 
str. 81, telefon 
 

                          DZ 
str. 69/11 
 

Ideja 
Pred branjem preverimo, katera 
poimenovanja za nečrkovne znake udeleženci 
že poznajo, npr. pika (.), minus (-), afna (@). 
Dodamo še poimenovanja, ki so verjetno 
nova: zvezdica (*), lojtra (#). 
 

Pozor! 
Udeleženci vedno igrajo stranke, vlogo 
uslužbenca pa prevzame učitelj. Ostali 
udeleženci lahko v vmesnem času rešujejo 
druge naloge. V najambicioznejših skupinah 
pa lahko dialoge udeleženci odigrajo v parih. 
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Ideja 
Udeleženci na listku dobijo ime poklica, za 
katerega morajo napisati njegove dobre in 
slabe strani. Te povedo sošolcem, ki ugibajo, 
kateri poklic predstavljajo.  
 P60 

                Besedni zaklad 
str. 80, banka 
 

                          DZ 
str. 70/13 
 

Ideja 
– Pred branjem preverimo, ali udeleženci 

poznajo naslednje besede: slab, visok, 
neugoden, počasi, kompliciran, kratek, 
neprijazen, malo, ni mogoče. Besede in 
besedne zveze ter njihove protipomenske 
pare zapišemo na posamezne listke. 
Udeleženci poiščejo pare z nasprotnim 
pomenom. 

– Pri udeležencih, ki jih zanimata posel in 
gospodarstvo, besedilo izkoristimo za 
razlago kratic, ki jih je mogoče opaziti na 
tablah: d. d. (delniška družba), d. o. o. 
(družba z omejeno odgovornostjo), s. p. 
(samostojni podjetnik). 

 

Pozor! 
– Stopnjevanje pridevnika je na kratko 

razloženo v 9. enoti (str. 106), vendar 
lahko udeleženci že tu opazijo 
stopnjevani pridevnik najslabši. Ob tem 
jih spomnimo na oblike pridevnika dober 
– boljši – najboljši, ki so jih verjetno že 
opazili. 

– Naloga ima več rešitev. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– poslušanje in povzemanje 
– narek 
 

Ideja 
Udeleženci napišejo reklamo za 
najslabšo ustanovo, nato pa jo 
"popravijo" njihovi sošolci. 
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                           Dodatna naloga 
Bonton e-pošte, glagoli 
 P61 

Ideja 
– Udeležencem pojasnimo, da se na 

računalniškem področju tudi v slovenščini 
uporablja veliko angleških izrazov. 

– Skupaj sestavimo slovarček drugih 
računalniških izrazov, s katerimi se 
udeleženci srečujejo v slovenščini (npr. 
shraniti, dokument, mapa). 

– Če tega še niso naredili, besedilo 
izkoristimo za to, da udeleženci učitelju 
pošljejo prvo e-sporočilo v slovenščini, 
npr. domačo nalogo. 

 

Možni pristopi k besedilu 
Udeleženci najprej odgovorijo na 
vprašanja po lastnem mnenju oz. 
izkušnjah. Odgovore predebatiramo, 
nato preberemo besedilo. 
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                          DZ 
str. 65/1 
str. 66/3 
str. 66/4 
str. 67/5 
 

                           Dodatne naloge 
Naloge za besedni zaklad 
 P62 
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                          DZ 
str. 71/17 
str. 71/18 
str. 72/19 
 

Pozor! 
– Na tej stopnji učenja naj udeleženci 

velelnik prepoznajo in ločijo končnice za 
različne osebe in števila. V delovnem 
zvezku zato ni nalog za aktivno tvorjenje, 
saj ga od njih še ne zahtevamo. 

– Udeležencem razdelimo listke s stavki z 
različnimi glagolskimi oblikami, tudi z 
velelnikom, in jih prosimo, naj v njih 
poiščejo glagole (tj. priloga Katere 
glagolske oblike so to?). Pri tem naj bi 
opazili, da nekaterih oblik še ne poznajo.  

– Pri razlagi izhajamo iz oblik za 1. osebo 
ednine v sedanjiku, npr. -am > -aj, -im/-
em > -i, -jem > -j. Seveda se tudi pri tvorbi 
velelnika pojavljajo izjeme tega pravila. 
Nekaj pogostih je naštetih v tabeli spodaj. 

– Omejimo se na velelniške oblike glagolov, 
ki so jih udeleženci že slišali, npr. v 
navodilih k nalogam. 

– Pri velelniku so lahko velike razlike med 
knjižnimi in pogovornimi realizacijami, 
npr. v osrednji Sloveniji pojdi – pejt ali daj 
– dej. 

 

P63 
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Pozor! 
− Kratke oblike osebnih zaimkov so v 

slovenščini nezaznamovane. Dolge oblike 
uporabljamo v 2., 3. in 4. sklonu za 
predlogi in kadar jih poudarimo (tudi v 
kratkih odgovorih). 

− Pri 2. osebi množine (vi) ni razlik med 
kratkimi in dolgimi oblikami. 

− Dolge oblike osebnih zaimkov niso vezane 
na 2. mesto v naslonskem nizu. 

 

                          DZ 
str. 72/20 
str. 72/21 
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Ideja 
– Z udeleženci se pred branjem na kratko pogovorimo o 

zgodovini Slovenije v 20. stoletju. 
– Besedilo pripravimo tako, da udeležencem ponudimo 

imena držav, obdobja in valute na listkih, ki jih morajo 
povezati. 

– Udeležence vprašamo, ali vedo, kaj je na slovenskih 
evrskih kovancih. To lahko organiziramo kot 
tekmovanje v skupinah – zmaga tista skupina, ki prej 
poišče odgovore (lahko z brskanjem po denarnicah). 
 
Rešitve:  

‒ 2 evra: France Prešeren 
‒ 1 evro: Primož Trubar 
‒ 50 centov: Triglav 
‒ 20 centov: lipicanec 
‒ 10 centov: neizvedeni Plečnikov projekt 

parlamenta 
‒ 5 centov: sejalec 
‒ 2 centa: knežji kamen 
‒ 1 cent: štorklja 

Možni pristopi k besedilu 
– Udeležencem najprej pokažemo 

graf brez vpisanih kategorij, ki jih 
morajo sami razporediti. 

– Udeleženci izvedejo anketo doma 
med svojimi prijatelji, znanci itn. 
in v razredu poročajo o 
rezultatih. 
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8. enota: Kam bi šli na izlet? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                Besedni zaklad 
str. 94, prtljaga 
 

                          DZ 
str. 75/7 
 

Ideja 
– Za ponovitev besedišča damo 

udeležencem samo ilustracije, oni pa 
morajo k njim dopisati slovenske besede.  

– Za ponovitev 2. in 4. sklona udeleženci 
tvorijo stavke: Turist vzame denarnico, 
knjigo in potni list. Ne vzame dežnika, 
kape in televizije. 

– Besedišče nadgrajujemo z dejavnostjo 
Osebe in počitniške destinacije: 
Udeleženci dobijo slike oseb, države, 
kamor potujejo, in tip potovanja, nato pa 
zanje sestavijo sezname prtljage.  

 

Pozor! 
Naloga nima pravilnih ali napačnih rešitev, 
ilustracije so le izhodišče za pogovor.  
 

Ideja 
– Udeleženci dobijo fotografije oseb in 

odgovarjajo na vprašanja v njihovem 
imenu, npr.: To je gospa Kovač. Na 
potovanje vedno vzame sončna očala in 
šampon. Rada potuje z letalom. Na 
počitnice gre ponavadi poleti. Njeno 
zadnje potovanje je bilo na Kubo. 

– Namesto odgovarjanja na vprašanja 
udeleženci izvedejo Anketo o potovanjih 
med sošolci ali znanci in prijatelji izven 
razreda.  

 P65 

Iz življenja 
str. 98, Potoval bi ... 

 

P64 
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                              Besedni zaklad 
str. 94, naravne znamenitosti 
str. 94, kulturne znamenitosti 
 

                                 Iz življenja 
str. 97, Legenda o   
             Predjamskem gradu 
 

Ideja 
Udeleženci si izberejo slovensko znamenitost (pri 
tem jim lahko pomaga učitelj), ki jo nato na kratko 
predstavijo v razredu. 50 predlogov znamenitosti je 
na http://www.slovenia.info/si/Don%E2%80%99t-
miss.htm?_ctg_slo_sights=0&lng=1&redirected=1.  
 

Pozor! 
Okvirčki so za vse tri znamenitosti pomešani. 
K vsaki znamenitosti sodijo tri besedilca. 

Možni pristopi k besedilu 
– Pred branjem udeležence 

vprašamo, katere znamenitosti v 
Sloveniji že poznajo in katera jim 
je najbolj všeč. 

– Pred branjem preverimo, ali 
udeleženci razumejo težje 
besede: grozdje, rasti, lesen, 
druga svetovna vojna, ranjenec.  

– Obravnavane znamenitosti 
pokažemo na zemljevidu 
Slovenije. 
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                                          Slovnica 
str. 96, raba predlogov na  
             vprašanji: kam? kje? 

                          DZ 
str. 75/8 
str. 76/9 
str. 76/10 
str. 78/14 
str. 80/18 
 

                           Dodatna naloga 
Ponovimo sklone 
 

P66 

                         Besedni zaklad 
str. 94, nastanitev 
 

Ideja 
Udeleženci napišejo opis hostla. Če želijo, opisujejo 
hostel, ki ga poznajo ali kakršnega bi si želeli, ali pa 
si pomagajo s ključnimi besedami: 
 

HOSTEL SITULA 
Novo mesto 
najlepši hostel v Sloveniji leta 2010 
restavracija, internetna kavarna, spominki 
19 sob (1 soba za invalide), 1 apartma 
omarica s ključem za vsakega gosta 
kuhinja za goste, skupna soba za počitek in 
televizijo 
 

EKO HOSTEL KRIŽEVCI 
Križevci pri Ljutomeru 
hiša iz 19. stoletja 
75 postelj, sobe in apartmaji 
velika restavracija, sončna terasa, lokalna hrana 
računalniška soba, brezplačen internet v vseh sobah 
soba za kolesa, možen najem koles 
 

Pozor! 
– Pridevnik sveti se pogosto zapisuje 

okrajšano, torej sv. 
– Težjih besed iz besedila ne razlagamo 

pred branjem, saj je temu namenjena 
spodnja naloga. 

– V 8. enoti se pojavljajo besede ženskega 
spola, ki se ne končajo na -a (cerkev, 
nočitev, nastanitev). Na tej stopnji učenja 
posebnosti ženskih sklanjatev in druge 
ženske sklanjatve ne razlagamo, 
udeležencem, ki te besede opazijo, pa 
lahko razložimo, da gre za posebno 
sklanjatev, pri čemer jih usmerimo na str. 
106.  

 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje vsebine besedila po 

fotografiji 
– postavljanje vprašanj 
– iskanje besed, povezanih s turizmom 
– prevajanje 
 

Pozor! 
Parafraziranje je za nekatere udeležence zelo 
zahtevno, zato naj jim pri tem pomaga učitelj. 
Nalogo lahko pripravi tudi z rešitvami na 
listkih, ki jih morajo udeleženci povezati. 
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                                          Slovnica 
str. 95, predlogi: pred, za,  
             pod, nad, med 
 

                           Dodatni nalogi 
Rezervacija sobe po telefonu 
 

P67 

            Besedni zaklad 
str. 94, nastanitev 
 

                          DZ 
str. 80/19 
 

Ideja 
Naloga je izhodišče za ponovitev 
velelnika in naklonskih izrazov. 

Pozor! 
Udeležencem pomagamo z večjim ali 
natančnejšim zemljevidom ali s storitvijo 
Google Street View. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– izpolnjevanje obrazca po nareku 

 

                          DZ 
str. 79/17. a 
 

Ideja 
Udeleženci odigrajo rezervacijo po telefonu, 
čeprav se mora učitelj zavedati, da ta situacija 
zanje na tej stopnji jezikovnega znanja ni zelo 
avtentična, saj turistični delavci običajno 
govorijo tuje jezike.  
 

Možni pristopi k besedilu 
– tvorjenje variantnih besedil s 

pomočjo zemljevidov drugih 
slovenskih krajev 

 

100 
 



           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  8. enota 
 
 

 

  

           Besedni zaklad 
str. 95, v hotelu 
 

Možni pristopi k besedilu 
– predvidevanje besedila po sliki 
– dopolnjevanje (brez ponujenih 

možnih rešitev) 
 

                          DZ 
str. 77/12 
str. 79/17. b 
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                           Dodatna naloga 
Igre vlog: na recepciji 
 

P68 

Ideja 
Vsakemu paru udeležencev lahko učitelj 
določi, katere značilnosti imata gost in 
receptor in za kateri tip namestitve gre, lahko 
pa jih udeleženci izberejo sami. Seveda lahko 
dodajo tudi svoje ideje. 
 

Možni pristopi k besedilu 
– glasno branje 
– iskanje besed s pozitivnim in 

negativnim pomenom 
– dopolnjevanje besedila s packami 
– dopolnjevanje besedila v paru (tj. 

priloga Tjašino mnenje o hostlu) 
 

Ideja 
Udeleženci lahko mnenje o svojih počitnicah 
napišejo v različnih oblikah: kot komentar na 
spletni strani, kot vpis v knjigo vtisov ali kot 
tabelo s pozitivnimi in negativnimi stranmi. 
 

P69 
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                                          Slovnica 
str. 96, raba predlogov na  
             vprašanji: kam? kje? 
 

                          DZ 
str. 76/11 
str. 77/13 
str. 83/27 
 

Ideja 
− Veliko planino in Kamnik skupaj z 

udeleženci poiščemo na zemljevidu 
Slovenije.  

− Oba si lahko ogledamo na spletnih 
straneh (http://www.velikaplanina.si/, 
http://www.kamnik.si/) ali v kratkem 
filmčku: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJuS
29hiDcM.  

 

Pozor! 
Pred branjem preverimo, ali udeleženci 
razumejo težje besede: nastanitev, trajanje, 
vključevati. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− pisanje zapiskov ob poslušanju in 

poročanje 
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             Dodatne naloge 
Vreme 
 

P70 

                              Besedni zaklad 
str. 94, vreme 
str. 95, vreme 
 

Ideja 
– Ilustracijo iz učbenika nadomestimo z 

aktualno vremensko napovedjo.  
– Besedilo izkoristimo za poimenovanje 

osnovnih smeri neba. Ponavadi zadostuje, 
da narišemo kompas in označimo: sever, 
jug, vzhod, zahod. 

 

                          DZ 
str. 78/15 
 

Ideja 
Udeleženci napišejo ali povejo, kakšen je bil 
njihov zadnji (ali zadnji zanimiv) vikend. 

                          DZ 
str. 73/1. b 
str. 79/16 
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Ideja 
− Udeleženci se pogovarjajo o svojih 

potovanjih, pri čemer jim pomagamo z 
iztočnicami: 
Vsako leto potujem … 
Rad(a) imam … 
Ne maram … 
Obiskal(a) sem že … 
Nekoč bom šel/šla … 
Nikoli ne bom pozabil(a) potovanja, ko 
sem šel/šla (kako/s čim? kam?) 
Ko sem se vrnil/vrnila, sem bil(a) tako …, 
da sem … 

− Udeleženci pokažejo slike s svojih 
potovanj ali počitnic. Če veliko potujejo, 
jim lahko omejimo število slik oz. število 
potovanj, o katerih lahko govorijo. 

 

Možni pristopi k besedilu 
− Skupaj preberemo uvod, sledi 

branje v treh skupinah: vsaka 
prebere en del besedila in nato 
poroča. Nazadnje udeleženci 
odgovarjajo na vprašanja.  
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                           Dodatni nalogi 
Potovanje – besede  
 

P71 

                          DZ 
str. 74/4 
 

Ideja 
− Na listke napišemo 

besede iz besednega 
zaklada, ki jih morajo 
udeleženci nato narisati 
na eni ali več različnih 
ilustracijah. Izbirajmo 
besede, ki jih je mogoče 
razmeroma preprosto 
narisati, npr. luna, 
drevo, park, mesto, 
cerkev.  

− Udeleženci rišejo 
posamezne besede na 
tablo, sošolci pa 
ugibajo, kaj rišejo. 

− Udeležencem damo 
fotografije različnih 
pokrajin ali prizorov iz 
narave in mest, na 
katere napišejo čim več 
slovenskih besed. 

 

                          DZ 
str. 73/1. a 
 

Ideja 
– Z udeleženci iščemo pare samostalnikov 

in pridevnikov, povezanih z vremenom, 
npr. sonce – sončno, oblak – oblačno. 

 

DZ 
str. 73/2 
str. 74/3 
str. 74/5 
str. 74/6 
 

106 
 



           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  8. enota 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          DZ 
str. 82/24 
 

Ideja 
− Za večjo nazornost pri razlagi predlogov 

uporabimo prazno škatlo in predmet, ki 
ga postavljamo v ustrezne pozicije. 

− Predloge utrjujemo tako, da udeleženci 
opišejo razred ali slike, ki jim jih 
prinesemo. 

 

Pozor! 
– Udeležence opozorimo, da se 

glagola deževati in snežiti 
uporabljata samo v 3. osebi 
ednine. Oblike za preteklik 
oz. prihodnjik (deževalo je, 
snežilo bo) jim ponudimo kot 
frazo, po potrebi pa 
pojasnimo, da gre za srednji 
spol. 

 

Pozor! 
− Z udeleženci najprej ponovimo predloga v in na, ki na 

vprašanje kje? zahtevata rabo 5. sklona, na vprašanje 
kam? pa 4. sklon. Zdaj dodamo še predloge, ki na 
vprašanje kje? zahtevajo 6. sklon.  
 

 kje? kam? kje? 
 5. sklon 4. sklon 6. sklon 

v sem v Sloveniji grem v Slovenijo  

na sem na tečaju grem na tečaj  

pred, za, 
pod, nad, 

med 
 

študent se je 
usedel pred 
računalnik 

učitelj stoji pred 
računalnikom 

 

− Pri predlogu za pazimo na dvojni pomen (darilo za 
mamo, učitelj stoji za mizo). Pojasnila na tej strani se 
nanašajo na prostorski pomen. 

− V besedilih 8. enote se pojavijo tudi drugi predlogi, ki pa 
tu niso izpostavljeni: 

pojdite do jezera 
pojdite po Kolodvorski ulici 
sprehodite se ob jezeru 
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                          DZ 
str. 80/20 
str. 81/21 
str. 81/22 
str. 81/23 
str. 82/25 
str. 82/26 
 

               Dodatna naloga 
Naloga za predloge 
 

P72  

Ideja 
− Udeleženci narišejo sobo, tako da jim 

damo seznam stvari, ki jih morajo 
razporediti v njej, npr. luč, miza, rože. 
Lahko jim damo tudi slike teh predmetov, 
ki jih nato razporedijo in prilepijo na list. 
Njihovo ilustracijo opiše eden od 
sošolcev. 

− Predloge utrdimo z vajo za kreativno 
pisanje, pri kateri vsakič v stavku 
menjamo eno besedo. Primer: 
 

Mačka je ležala na novem kavču. 
 Mačka je ležala na novem hladilniku. 
 Mačka je ležala na starem hladilniku. 
 Mačka je ležala v starem hladilniku. 
 Mačka je jedla v starem hladilniku. 
 Pes je jedel v starem hladilniku. 
 

Udeleženci napišejo en stavek, ki 
vključuje informacije, kdo kje kaj dela, in 
podčrtajo besedo, ki jo želijo zamenjati. 
List podajo sošolcu, ki tvori nov stavek in 
ga zapiše pod starega. Pišejo toliko časa, 
da so vse besede zamenjane. Dejavnost je 
zabavna in spodbuja kreativnost, 
udeleženci pa morajo biti pozorni tudi na 
slovnične spremembe.  

 

Pozor! 
Rabo predlogov obravnavamo vzporedno, 
torej v pomenskih dvojicah kot odgovor na 
vprašanji kam? oz. kje?.  
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Pozor! 
Slike so namenjene pojasnjevanju 
težjih besed. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− urejanje delov besedila v 

ustrezno zaporedje 
− iskanje besed, povezanih z 

zgodovino (npr. grad, cesar, 
vitez) 
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Ideja 
Besedilo je primerno za ponovitev pogojnika. 
 

Možni pristopi k besedilu 
− predvidevanje odgovorov 

(povezovanje možnih odgovorov 
z deleži) 

− Udeleženci sami odgovorijo na 
anketo. 

− Udeleženci izvedejo anketo med 
svojimi znanci. 
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9. enota: Zgodbe iz Slovenije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ideja 
Učitelj po vzorcu sestavi še druga podobna 
vprašanja o Sloveniji in izvede kviz. 
 

Pozor! 
Zaključna enota učbenika tematsko povzema 
celotno snov in odpira nekaj slovničnih vsebin, ki 
so podrobneje obravnavane v učbeniku SBŽ 2.  
 

Možni pristopi k besedilu 
− tekmovanje dveh skupin, katera 

bo prej rešila naloge  
 

Ideja 
Ob nalogi se pogovarjamo o 
stereotipih in tem, zakaj so nastali in 
koliko je v njih resnice. Pri navajanju 
dodatnih stereotipov pazimo, da ne 
izberemo žaljivih. Udeleženci 
navedejo stereotipe o drugih narodih. 
 

Ideja 
− V pogovor o slovenskih pokrajinah 

vključimo različne informacije: kateri so 
večji oz. turistični kraji posameznih regij, 
katera so znana podjetja, kdo so znani 
Slovenci, kdo ima sorodnike ali prijatelje v 
posameznih delih Slovenije ipd. 

− Ogledamo si lahko tudi obris Slovenije – 
kokoš, oblečeno v narodno nošo – in se 
pogovarjamo: Ali tudi zemljevid vaše 
države spominja na kaj? Kakšna so 
tradicionalna slovenska oblačila?/Kakšna 
je narodna noša? Kakšna so tradicionalna 
oblačila v vaši državi? 

 

                          DZ 
str. 84/1 
str. 85/6 
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Možni pristopi k besedilu 
‒ pred branjem udeleženci 

predvidevajo manjkajoče 
podatke (tj. priloga Kdo je Marija 
Novak?)  

                                          Slovnica 
str. 106, sklanjanje posebnosti 
 

P73 

Ideja 
Na spletnih straneh Statističnega urada poiščemo 
strip Peter, statistično kar značilen model 
(http://www.stat.si/publikacije/strip/strip.html) in 
iz njega izberemo vsebinsko in po zahtevnosti 
primerne sličice. Razdelimo jih udeležencem, ki 
nato poročajo, katere statistične podatke so o 
Slovencih dobili iz njih.  
 

Pozor! 
Slike in besedilo predstavljajo nadaljevanje 
prej načete teme o stereotipih. Govorijo o 
tem, kakšen je izmišljen Slovenec, kot ga 
določajo statistični podatki. Druge zanimive 
podatke lahko iščemo na spletnih straneh 
Statističnega urada RS: http://www.stat.si. 
 

Ideja 
Udeleženci se pogovarjajo o svojih državah s 
pomočjo vprašanj iz priloge Kaj je tipično v 
vaši državi? Če nekaterih bolj specifičnih 
podatkov ne poznajo, jih lahko poiščejo doma.  
 P74 

                          DZ 
str. 87/10 
str. 90/17 
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                          DZ 
str. 88/11 
str. 88/12 
str. 88/13 
 

Ideja 
Učitelj prinese delovni list Kakšni so Slovenci?, 
udeleženci pa anketirajo različne osebe in 
nato poročajo, kaj so izvedeli.  
 

Možni pristopi k besedilu 
− predvidevanje vsebine 
− pogovor z dodatnimi vprašanji: 

Kaj Slovenci mislijo o slovenskem 
vinu? Kakšne avte imajo radi? 
Kako se razumejo s sosedi? … 

 

                          DZ 
str. 84/2 
str. 84/3 
str. 84/4 
 

P75 
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                                          Slovnica 
str. 106, stopnjevanje pridevnika 
 

                          DZ 
89/14 
89/15 
str. 90/18. c 
 

Ideja 
Pred branjem postavimo nekaj vprašanj, ki 
vsebujejo presežnike: Katera je najvišja gora 
na svetu? Katera žival je največja? ipd. 
 

Pozor! 
Pred obravnavo besedila je dobro predelati 
stopnjevanje pridevnika.  
 

Možni pristopi k besedilu 
‒ predvidevanje vsebine: 

Udeleženci si ogledajo slike in 
ugibajo, kakšno povezavo imajo z 
Guinnessovo knjigo rekordov. 

 

Ideja 
Rekordi skupine: Udeleženci si izmislijo zabavne 
naloge, ob katerih poiščejo razrednega 
rekorderja, npr. Kdo se v eni minuti spomni 
največ slovenskih besed na črko R? Kdo pozna 
najdaljšo slovensko besedo? Kdo pozna največ 
imen in priimkov znanih Slovencev? … 
 

Ideja 
− Po poslušanju in dopolnjevanju 

udeleženci tekmujejo, kdo si je zapomnil 
več podatkov o Benki Pulko, npr. kraj 
rojstva, poklic, trenutno delo, hobiji. 

− Številke v besedilu izkoristimo za dodatno 
vajo. Po branju udeleženci zaprejo knjige, 
učitelj pa na tablo napiše številke: 7. 1. 
1997, 2, 5 in pol, 180.000, 75. Udeleženci 
poročajo, v kakšnem kontekstu so te 
številke uporabljene v tekstu. 

 

Pozor! 
Besedilo je vzorec preprostega življenjepisa, 
zato naj bodo udeleženci pozorni na izraze, ki 
jih lahko uporabijo, ko poročajo o svojem 
življenju ali življenju drugih oseb. 
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Ideja 
Udeleženci predstavijo Guinnessove 
rekorderje – iz svoje ali iz katere koli druge 
države. Utemeljijo naj, zakaj so jim ti rekordi 
zanimivi. 
 

Pozor! 
V besedilu je omenjenih kar nekaj znanih 
imen iz slovenske kulture: Vlado Kreslin, Maja 
Weiss, Dane Zajc. Učitelj po potrebi predstavi 
te osebe. 
 

Ideja 
Pogovarjamo se, ob katerih priložnostih 
poročamo o svojem življenju in kakšna oblika 
življenjepisa je primerna za časopisni članek.  
 

Ideja 
Z udeleženci se pogovarjamo o tem, kje je 
lažje uspeti – v svoji državi ali v tujini, in zakaj. 

                          DZ 
str. 86/7 
str. 90/18. a 
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                       Dodatna naloga 
Ponovimo sklone 
 P76 

                          DZ 
str. 91/19 
 

Ideja 
− Pogovor: Kako dobro je treba znati jezik, da lahko 

brez težav živiš v novi deželi? Koliko časa 
potrebuješ, da se ga naučiš? 

− Učitelj predstavi zgodbe drugih tujcev, ki so se 
uveljavili v slovenskem prostoru (Branko Đurić, 
Britta Bilač, Joel Loyo …). Pokaže lahko posnetke na 
YouTubeu ali spletne strani teh ljudi.  

− K pouku povabimo nekdanjega tujega študenta 
slovenščine, s katerim udeleženci izvedejo intervju. 

 
 

Možni pristopi k besedilu 
− tiho branje in podčrtovanje delov 

besedila, ki jih razumejo 
− delo v treh skupinah: vsaka 

sestavi vprašanja na eno od treh 
besedil, nato se izmenično 
sprašujejo in odgovarjajo 

 

Ideja 
− Učitelj poišče sveže novice in pripravi 

naloge za globalno preverjanje 
razumevanja. 

− Pogovor: Kje raje berete novice (v 
časopisih, revijah, na internetu …)? Zakaj? 
Katere slovenske medije poznate? Kaj v 
časopisih radi preberete (šport, novice o 
znanih osebnostih, črno kroniko …)? 

 

                          DZ 
str. 85/5 
str. 90/18. b 
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                          DZ 
str. 89/16 
 

Ideja 
Udeležence razdelimo na več skupin. Vsaka 
izdela seznam ključnih besed iz posameznih 
delov enote: str. 99, Slovenija; str. 100 in 101, 
kakšen je kdo; str. 102, rekordi; str. 102–104, 
kako koga predstavimo; str. 105, novice. 
 

Pozor! 
Dejavnost udeleženci pripravijo kot 
domačo nalogo ali pa učitelj v razred 
prinese nekaj novejših časopisov in 
novico izberejo kar v razredu. 
Osrednja elementa, ki jih navadno 
vsebuje kratka novica, sta odgovora 
na vprašanji kdaj in kje se je kaj 
zgodilo. Učitelj ves čas opozarja 
udeležence, da gotovo ne bodo 
razumeli vsega, ampak naj zaradi tega 
ne izgubijo volje do branja. Raje naj 
se osredotočijo na tisto, kar že 
razumejo.  
 

Možni pristopi k besedilu 
− udeleženci poskusijo napisati 

novice v celoti; poslušajo jih 
lahko večkrat in si med sabo 
izmenjujejo dele besedila, ki jih je 
kdo preslišal  

 

Pozor! 
Besedni zaklad te enote namerno ni urejen v 
rubrike kot v predhodnih enotah – ker enota 
ni vezana na en sam tematski sklop, pa tudi 
zato, ker naj se udeleženci naučijo strategij, 
kako sami izdelujejo svoje tematske slovarčke.  
 

                          DZ 
str. 86/8 
str. 87/9 
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Ideja 
Učitelj na listke napiše vprašanja, ki 
vsebujejo presežnike s seznama na tej 
strani: Katero mesto je za vas najlepše na 
svetu? Kdo je najstarejši v vaši družini? 
Kateri dan je bil najpomembnejši v vašem 
življenju? Katera država je največja? Katera 
hrana je po vašem mnenju najboljša? 
Udeleženci dodajo še svoja vprašanja. 
Listke nato na slepo vlečejo in sprašujejo 
drug drugega. 
 

Pozor! 
Obe slovnični vsebini na tej strani sta 
predstavljeni informativno. Učitelj naj se ne 
spušča v podrobnosti in ne zahteva 
aktivnega tvorjenja oblik, saj se oboje 
obširneje obravnava na nadaljevalni ravni v 
učbeniku SBŽ 2. 
 

                          DZ 
str. 91/20 
str. 91/21 
str. 92/22 
str. 92/23 
str. 92/24 
str. 92/25 
str. 93/26 
 

Pozor! 
− V tej enoti so obravnavani zelo pogosti pridevniki, katerih oblike v 

primerniku oz. presežniku so udeležencem verjetno že znane. 
− V slovenščini stopnjujemo pridevnik na dva načina: s priponami (lep > 

lepši > najlepši) ali opisno (odprt > bolj odprt > najbolj odprt). Za prvi 
način naj si udeleženci zapomnijo nekaj pogostih pridevnikov, kot so lep, 
star, velik, majhen, visok, dober. Pri drugem načinu pa pojasnimo, da se 
tako stopnjujejo novejši prevzeti pridevniki (kvaliteten, simpatičen, 
moderen …) in pridevniki, ki jih tvorimo iz glagola (odprt, delaven). 

 

Pozor! 
Pri posebnostih sklanjatev so predstavljene 
besede, s katerimi so se udeleženci verjetno 
že srečali.  
 

Pozor! 
− avto, radio, finale – končnica je -o/-e, 

ampak niso srednjega spola; gre za 
besede, prevzete iz tujih jezikov 

− Luka, Jaka, Žiga −  končnica je -a, ampak 
niso ženskega spola; gre za moška imena, 
ki jih lahko sklanjamo po ženski ali moški 
sklanjatvi 

− Koper, pes, teden – besede, ki jim ob 
sklanjanju izpade polglasnik 

− motor, slikar, januar – besede, ki se 
končujejo na -r in se pri sklanjanju 
podaljšujejo z -j- 

− oče, človek/ljudje, otrok – besede, 
katerih oblike si morajo udeleženci 
zapomniti 

 

Pozor! 
Udeleženci naj si zapomnijo štiri samostalnike, ki se 
jim podaljšuje osnova pri sklanjanju. 
 

Pozor! 
Opozorimo na razliko med 
moškimi in ženskimi: pri moških 
se sklanjata obe besedi, pri 
ženskah pa navadno le ime. 
 

Pozor! 
− pesem, stran, noč, cerkev – ne končajo se 

na -a, pa so vseeno ženskega spola; 
udeležencem povemo, da si bodo morali 
zapomniti še več takih besed in se ob njih 
naučiti tudi poseben tip sklanjatve, na tej 
ravni pa naj se naučijo le, da je pridevnik 
ob njih v ženski obliki (slovenska pesem). 

− Ines, Mary, Kim − ne končajo se na -a, pa 
so vseeno ženskega spola; gre za ženska 
imena, pa tudi druge besede (npr. mami), 
ki imajo v vseh sklonih enako obliko. 

 

                          DZ 
str. 93/27 
str. 93/28 
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Ideja 
− Udeležencem damo datume in imena 

praznikov, sami pa poskušajo ugotoviti, 
kdaj je kateri praznik. 

− Udeleženci še sami odgovorijo na 
vprašanje, kateri je njihov najljubši 
praznik. 

 

Pozor! 
Če udeleženci ne poznajo vseh praznikov, jim 
razložimo, za kaj gre pri njih. Več informacij 
povemo o časovno najbližjem prazniku. 
 

Pozor! 
Vse pesmi imajo mednarodno znane melodije. 
 

Ideja 
Če z učbenikom končujemo tudi tečaj, je v 
prilogi dodatna naloga: Kviz za zaključek 
tečaja. 
 P77 
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DODATNI PROJEKTI 
 
 
1. enota 
 

 
Če se skupina še ne pozna, udeleženci s 
pomočjo slik ali fotografij izdelajo plakat ali 
pripravijo PPT-predstavitev, s katero predstavijo 
sebe kot otroka in kot odraslega. Pred delom 
jim pokažemo vzorce plakatov. 
 

 

 
 
2. enota 
 

 
Gotovo so med udeleženci skupine taki, ki imajo 
različne talente in znanja: igrajo inštrument, 
pojejo, lepo rišejo … Vprašamo jih, ali bi želeli za 
nekaj minut nastopiti pred skupino ali 
predstaviti svoj izdelek v slovenščini. Za ostale 
udeležence izberemo nekaj res kratkih literarnih 
besedil z lahkim besediščem in jih prinese v 
razred. Vsak udeleženec si izbere eno besedilo 
in doma vadi glasno branje. Ambicioznejši 
udeleženci se lahko besedilo naučijo na pamet 
ali ga celo poskusijo prevesti v svoj jezik. Na 
naslednjem srečanju si vzamemo čas za nastope 
in branje oz. recitiranje. Tudi učitelj naj 
interpretira kakšno besedilo. Pri takšnem 
dogodku ni nujno, da vsi razumejo vse besede, 
pomembno je, da uživajo v nastopu.  

Seveda je lepo doživetje, če udeleženci v 
program vključijo tudi kakšno pesem ali kratko 
besedilo v svojem jeziku. 
 
3. enota 
 

 
Udeleženci s pomočjo plakata ali PPT-
prezentacije pripravijo nekajminutno 
predstavitev, kakšen je promet v njihovi državi 
ali njihovem mestu: katera prevozna sredstva 
so najpogostejša, ali imajo ljudje svoje 
avtomobile, če ja, katere, kakšni so kot vozniki, 
katere probleme imajo v prometu itn. 
 

 
Udeleženci napišejo besedilo, v katerem opišejo 
svoje izkušnje z najzanimivejšimi prevoznimi 
sredstvi. Namesto tega lahko napišejo tudi, s 
čim največkrat potujejo. 
 
4. enota 
 

 
Za udeležence, ki živijo ali bodo dlje živeli v 
Sloveniji, je koristna izmenjava praktičnih 
informacij. Vsak udeleženec pripravi tri nasvete, 
kje se kaj splača kupiti ali koga najeti za kakšno 
delo. Npr. Če kupujete …, vam priporočam 
trgovino … To tam stane samo … evrov.  
Če potrebujete električarja za …, vam 
priporočam …  
Informacije si udeleženci izmenjajo oz. jih 
zberejo v »katalog«. Seznam lahko dopolnjujejo 
v času tečaja: pri 5. enoti dodajo informacije o 
storitvah za nego in zdravje, pri 6. sezname 
ugodnih restavracij itn.  
  

Akcijske cene, ugodne storitve ... 

Potoval(a) sem že z ... 

Promet v moji državi 

Kulturni dan 

To sem jaz danes. 
Zdaj mi je ime Mojca Stritar Kučuk. 
Tukaj sem stara 35 let.  
Imam rjave oči in kratke rjave lase. 
Po poklicu sem učiteljica. 
Moja država je Slovenija, moje mesto je Vrhnika. 
Vsak dan grem na tečaj in tam učim. 
Všeč so mi gore in potovanja. 

Jaz – včasih in danes 

Jaz sem Mojca Stritar. 
Tukaj sem stara 6 let. 
Imam rjave oči in dolge rjave lase. 
Moja država je Slovenija, moje  
mesto je Ljubljana. 
Vsak dan grem v šolo in se igram. 
Všeč so mi knjige. 
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           Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje  Dodatni projekti 
 
 
5. enota 
 

 
Udeležence prosimo, naj izdelajo plakate z 
idejami za bolj zdravo in srečno življenje. Vsak 
naj pomisli, kaj ga spravi v dobro voljo in kaj 
dela, da se bolje počuti.  
– Izmislijo si lahko svoje nasvete.  
– Na internetu poiščejo motivacijske misli, ki 

so jim všeč. 
– Pripravijo ideje za telovadne ali 

sprostitvene vaje in jih popestrijo s 
fotografijami sebe, kako jih izvajajo.  

Ideje zberemo, jih nalepimo na enega ali več 
plakatov in obesimo v učilnici.  
 
 
6. enota 
 

 
Udeleženci napišejo recepte svojih priljubljenih 
jedi, lahko pa izdelajo tudi fotografije, kako se 
takšna jed pripravlja. Vse recepte učitelj zbere 
in pripravi kuharsko knjigo svoje skupine. 
 
 
7. enota 
 

 
Vsak udeleženec izbere nek avtomat ali spletno 
aplikacijo s slovenskimi navodili. V besedilu 
navodil poišče uporabne slovenske besede. 
Najpogostejše in najkoristnejše predstavi 
sošolcem, s pomočjo učitelja pa skupina nato 
izdela mini slovarček. Predlogi: 
– avtomat za kavo 
– parkomat 
– bankomat 
– mobitel 
– facebook 
– urejevalnik besedil 
– vmesnik za elektronsko pošto 
– … 
 

8. enota 
 

 
Udeleženci napišejo ali predstavijo zanimivo 
zgodbo iz zgodovine svoje države.  
 
 
9. enota 
 

 
Udeleženci za vsakega sošolca na listek napišejo 
lepo misel za spomin. Pri tem jih učitelj 
usmerja: Kaj vam je všeč pri sošolcu? Katere 
pozitivne lastnosti ima? Pri čem vam je 
pomagal? Kdaj sta se skupaj zabavala? … Listke 
udeleženci zložijo in jih dajo v darilne vrečke. 
Vsak udeleženec za spomin s tečaja dobi vrečko 
z lepimi mislimi o sebi. 
 

 
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 

Spominska vrečka 

Legenda iz moje države 

Slovarček uporabnih besed 

Kuharska knjiga 

Ideje za zdravje in srečo 

P77 
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