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REŠITVE NALOG IZ UČBENIKA 
 

1. enota 
 
str. 6 
Henrik prihaja iz Finske. V Sloveniji bo živel eno 
leto. Všeč mu je glasba in za hobi igra bobne. Po 
poklicu je fizik. Dela na inštitutu kot raziskovalec. 
Martin je Henrikov sosed. Študira glasbo. Ko vidi 
bobne, se takoj začne pogovarjati. Novega soseda 
povabi na pijačo. 
 
str. 7 
(1) Ja. Prišel sem za eno leto.  
(2) Henrik Aurela. 
(3) A, ja! Me veseli. A bobne igrate? 
(4) Veste, tukaj je ob desetih zvečer mir. 
 
(5) A je to moški iz drugega nadstropja? 
(6) Finec je. 
(7) Fant je še mlad! 
(8) Cel dan dela, samo zvečer pride domov in 
posluša glasbo. 
(9) Rada imam mir. 
 
str. 7 
Primeri rešitev: 
Henrik: Je iz Finske. Po poklicu je fizik in dela kot 
raziskovalec na inštitutu. Rad ima jazz in igra 
bobne. Ni poročen. V Sloveniji bo živel eno leto. 
Gospa Srakar: Je upokojenka. Živi v bloku in je 
Henrikova soseda. Rada ima mir.  
str. 8 
Kdo je Artur Primožič? – Henrikov šef. 
Kje se je Henrik učil slovensko? – Na tečaju. 
Kdaj je prišel v Slovenijo? – V soboto. 
Kdo ga čaka? – Sodelavci. 
 
str. 8 
Koga Henrik najprej spozna? − a) Majo. 
Kakšni so Henrikovi sosedi? − b) Ena soseda je 
neprijazna. 
Kakšna je Majina družina? − a) Mož je iz Švice, 
hčerka hodi na gimnazijo. 
 
str. 9 
Tina je stara 23 let.  
Je iz Belgije.  
V Sloveniji živi pol leta. 
Študirala bo psihologijo.  
Slovensko se uči, ker se želi pogovarjati po 
slovensko. 
Misli, da je Ljubljana lepo mesto. 
Tina in Martin imata prijazne sosede. 
 

str. 9 
Primer rešitve: 
Jaz sem Martin Hočevar. Star sem 24 let. Sem iz 
Slovenije, iz Brežic. Hodim na fakulteto, študiram 
glasbo. In seveda se učim nizozemsko … Hočem se 
pogovarjati s Tino. 
 
str. 9 

 
str. 10 
1. res je, 2. ni res, 3. ni res, 4. ni res, 5. ni res, 6. res 
je 
 
str. 13 
• Martin se piše Hočevar. On in njegova punca 

Tina stanujeta v tretjem nadstropju. Prijatelji 
pogosto pridejo na obisk. 

• Henrik, a potrebuješ kartico za avtobus? – 
Maja in Henrik, a gresta na pijačo? – Gospa 
Petrič, a veste, da imamo novega soseda? 

• Sem Slovenka in prihajam iz Tolmina, moj mož 
pa iz Švice. Oba delava v Sloveniji. 

 

2. enota 
 
str. 18 
4. Ljubljana, Ljubljanski maraton 
5. Maribor, Nogometna tekma Slovenija : Slovaška 
2. Mengeš, Molière: Skopuh 
6. Novo mesto, Razstava Slovenske slikarke 
3. Sežana, Večer poezije 
1. Ljubljana, Giuseppe Verdi: Aida 
 
str. 19 
Od kdaj do kdaj je festival? – Od 14. do 28. junija.  
Kje je festival? – V parku Zvezda. 
Kdo bere poezijo? – Mladi pesniki: Jure Markun, 
Katarina Vuga, Eva Rakušček. 
Kdo poje? – Lidija Osojnik. 
Katere inštrumente lahko slišimo? – Kitaro, 
klaviature, bobne. 
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Koliko stane vstopnina? – Nič. 
Kdo organizira festival? – Društvo Kentaver. 
 
str. 19 
1. res je, 2. ni res, 3. ni res, 4. ni res, 5. res je, 6. res 
je, 7. ni res, 8. ni res 
 
str. 20 
Anita je včasih trenirala smučanje. Treningi so bili 
težki, trenerji zelo strogi, vsak vikend so bila 
tekmovanja in vreme na smučišču vedno mrzlo … 
Zdaj Anita ni več aktivna tekmovalka, ampak še 
vedno je športnica. Tudi zdaj se skoraj vsak dan 
rekreira: kolesari, teče, gre na fitnes ali plava v 
bazenu. Še vedno rada tekmuje. Konec oktobra gre 
na veliko rekreativno tekaško tekmo  – na 
maraton! Kaj mislite, kakšen bo njen rezultat? 
 
str. 20 
Maja: »A veš, da sem bila v nedeljo na ljubljanskem 
teku • maratonu • festivalu? Seveda nisem tekla 
• šla • tekmovala jaz, ampak moja hčerka Anita. 
Mi smo jo čakali na ulici • na startu • na cilju. Šla 
je na rekreativni tek, na deset kilometrov, in bila je 
dvanajsta • devetnajsta • dvaindvajseta. To je 
super rezultat. Mož je zelo ponosen … kot da je 
zmagala • izgubila • dobila kolajno na olimpijskih 
igrah.« 
 
str. 21 
 Kaj? Kdaj? Zakaj (ne)? 
Film nemški film o 

življenju 
avstrijskega 
pisatelja 

20.00 Ne, ker je 
dolgočasno. 

Predstava kabaret 19.00 Ne, ker Tina 
nima lepih 
oblek za 
gledališče. 

Tekma košarka, 
Slovenija : 
Hrvaška 

19.30 Ja, ker bo 
zabavno. 

 
str. 21 
Primeri rešitve:  
Ženski večer je bil super! Najprej sva šli v bar. 
Gledali sva košarkarsko tekmo Slovenija : Hrvaška. 
Tam so bili tudi prijatelji. Zelo smo se zabavali. 
Zmagala je Slovenija. 
 
str. 22 
1. Želite iti v kino? Ne želite čakati v vrsti pri 
blagajni? Potrebujete dostop do interneta in 
kartico Joker. 
2. Najprej odprete spletno stran kina in izberete 
film. Kliknete uro predstave. 

3. Potem napišete številko kartice, PIN in se 
prijavite. 
4. Ko ste se prijavili, lahko izberete število vstopnic 
in sedeže v dvorani. 
5. Končate nakup. Pomembno je, da si napišete 
kodo. Karte dobite pri vhodu v kino na avtomatu. 
 
str. 23 
Svetlana je postala igralka, ker ima zelo rada … 
gledališče. 
Za avdicijo se je naučila … en monolog in eno 
pesem. 
Njena prva predstava je bila … Bog. 
Igralci in režiser delajo vsako predstavo … dva do 
tri mesece. 
Na premiero povabi … starše in prijatelje. 
Ko posluša aplavz, se počuti … odlično. 
 
str. 27 
Primeri rešitev: 
Kje ste bili prejšnji vikend in kam boste šli naslednji 
vikend? – Na pikniku; na zabavo … 
O čem se radi pogovarjate? – O športu/o glasbi/o 
družini … 
O čem veliko razmišljate? – O šoli/o življenju/o 
delu … 
 
str. 27 
 Kje si bil? Kam greš? Od kod 

prihajaš? 
muzej   V muzeju. V muzej. Iz muzeja. 
tekma   Na tekmi. Na tekmo. S tekme. 
kino   V kinu. V kino. Iz kina. 
smučanje Na 

smučanju. 
Na 
smučanje.  

S 
smučanja. 

opera V operi. V opero. Iz opere. 
igrišče Na igrišču. Na igrišče. Z igrišča. 
 

3. enota 
 
str. 29 
b), a), a) 
b), a), b) 
a), b), a) 
 
str. 30 
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str. 30 
1. b), 2. a), 3. a), 4. a), 5. c), 6. b) 
 
str. 31 
Maja je dolgo čakala  … avtobus. 
Vedno gre v službo z avtom, ampak … danes ima 
avto na servisu. 
Želela je priti s kolesom, … ampak dežuje. 
Tudi Henrik je pozen. Imel je težave … s 
parkiranjem. 
Naslednji dan bodo šli na … službeno potovanje. 
Na letališču morajo … biti ob pol šestih. 
 
str. 31 
Primeri rešitev: 
Za koliko časa lahko kupimo parkirno kartico? – Za 
čas od 30 do 120 minut. 
V katerem jeziku so navodila na parkomatu? − V 
slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini. 
S čim plačamo na parkomatu? − Z gotovino, z 
mobilnim telefonom ali s kartico Urbana. 
Kako dobimo dodatne informacije? – Po telefonu. 
 
str. 32 
1. res je, 2. res je, 3. ni res, 4. ni res, 5. res je, 6. ni 
res, 7. res je 
 
str. 32 
Ne pogovarjajte se z voznikom. 
Ne naslanjajte se na vrata. 
Prosimo, odstopite sedež starejšim. 
Za izstop pritisnite na gumb. 
 
str. 33 
1. Vlak iz Kamnika prihaja na prvi tir. 
2. Vlak iz smeri Koper–Divača–Pivka–Postojna ima 
petnajst minut zamude. 
3. Približujemo se postajališču Drama. Postajališče 
Drama. Naslednje postajališče Pošta. 
4. Avtobus Ljubljana–Turjak–Velike Lašče–Ribnica–
Kočevje odpelje ob dvanajsti uri in petinštirideset 
minut. 
5. Zadnji klic za potnike, ki letijo v Istanbul. 
Prosimo, stopite k izhodu tri. 
6. Gospod Artur Primožič, prosimo, da se takoj 
oglasite pri okencu letalske družbe Adria Airways. 
 
str. 33 
1. prometno poročilo na radiu 
2. potnik na avtobusu 
3. voznica v avtu  
4. uslužbenec na železniški postaji 
5. voznik pri avtu  
6. potnica na avtobusu  
 
 
 

str. 34 
Z Martinom sva šla na izlet na morje, v Portorož. 
Vreme je bilo lepo in mislila sva, da bo super. 
Vozila sva se po avtocesti, pri Logatcu pa je bil 
zastoj. Čakala sva pol ure. Potem sva se peljala 
naprej in pri Kozini sva se spet ustavila, ker so delali 
v tunelu in je bila avtocesta zaprta, mi pa smo imeli 
obvoz. 
Ko sva se končno pripeljala v Portorož, sva hotela 
parkirati, ampak potem sva imela majhno nesrečo 
na parkirišču. Na srečo je bil moški iz drugega avta 
zelo prijazen. Poklicali smo zavarovalnico in vse je 
bilo v redu, ampak dan ni bil več tako lep. Šla sva še 
na sladoled in se malo žalostna peljala domov. 
Naslednjič greva na morje z letalom!  
 
str. 34 
Kdaj je dan brez avtomobila? – 22. septembra. 
Kaj lahko delamo ta dan? – Avto pustimo doma. Po 
mestu hodimo peš ali gremo s kolesom. 
Kje v Sloveniji organizirajo dan brez avtomobila? − 
Na Brezovici, v Celju, Gornji Radgoni, Gornjih 
Petrovcih, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti, Novi Gorici, Postojni, Radovljici, 
Slovenj Gradcu, Trbovljah, na Vrhniki in v Zagorju 
ob Savi. 
 
str. 36 
Primeri rešitev: 
Česa ne smete nikoli narediti? – Ne smem zamuditi 
na letalo. 
Kaj morate narediti vsak dan? – Moram skuhati 
kosilo. 
Kaj želite narediti vsak dan, pa ne morete? – Želim 
dolgo spati. 
Kaj lahko delate ob nedeljah? – Lahko počivam. 
Česa ne morete kupiti na bencinski črpalki? – 
Novega avta. 
 
str. 37 
Primeri rešitev: 
S kom živite? – Z možem/z ženo. 
S kom se radi pogovarjate? – S prijateljem/s 
prijateljico. 
S kom se ponavadi sprehajate? – Z otrokom. 
S kom ste šli zadnjič v kino? – S sošolcem/s sošolko. 
S čim se radi vozite? – Z letalom. 
S čim ste potovali v Slovenijo? – Z avtom. 
S čim ste zadovoljni v Sloveniji? – Z naravo. 
S čim niste zadovoljni? – S hrano. 
S čim ste se ukvarjali leta 2000? – S šolo. 
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4. enota 
 
str. 40 
Stanovanje je: – b) veliko. 
V njem: – b) že živita dva študenta. 
Kje je stanovanje? – a) V bloku. 
V katerem nadstropju je? – c) V drugem 
nadstropju. 
Koliko je najemnina? – b) Stopetdeset evrov. 
 
str. 41 
Dnevna soba: 
- je velika 
- nima televizije 
- kavč je udoben 
- ima balkon, ampak 

vrata morajo biti 
zaprta 

Spalnica: 
- ima posteljo, 

omaro, mizo, stol, 
luč, odejo in blazino 

 

Kopalnica: 
- ima tuš 
- nima banje 
- ima pralni stroj 

Kuhinja:  
- ima star štedilnik 
- ima nov in velik 

hladilnik 
 
str. 42 
Iztok: »Doma nimamo problemov, kaj kdo dela. 
Vsak pere • pospravlja • čisti svojo sobo in pere 
posodo • avto • obleke. Jaz perem enkrat na 
teden in potem še kuham • likam • pomivam. 
Skupaj peremo brisače • posteljnino • rjuhe, 
ampak ne vsak teden. Kuhinjo • Kopalnico • 
Dnevno sobo čisti Ivana, ona je zelo natančna. 
Kuhamo vsi, jaz in Ivana dvakrat na teden, Gabriel 
pa trikrat. V spalnici • dnevni sobi • kuhinji je on 
šef! Edini problem je posoda • krožnik • pralni 
stroj. Ne maramo pomivati posode in se vedno 
pogovarjamo, kdo bo to naredil.« 
 
str. 42 
Kako se Simonova punca počuti v Sloveniji? – Zelo 
jo zebe. 
Kaj prenavljata Simon in Sandra? – Stanovanje. 
Kje je Simonovo in Sandrino stanovanje? – V hiši pri 
Simonovi babici, v zgornjem nadstropju. 
Kdo pride to popoldne? – Električar in čistilka. 
In kam gre to popoldne Sandra? – V trgovino. 
 
str. 43 
Simon: Dober dan, a vi ste Franci? 
Franci: Ja. Midva sva se pogovarjala po telefonu. 
Simon: Pokazal vam bom, kaj potrebujem. V dnevni 
sobi bi radi imeli internet in televizijo. Zdaj je 
telefonski priključek na hodniku. 
Franci: V redu. To ne bo težko. 
Simon: Lahko kaj pomagam? 

Franci: Ne, ne. Vse lahko naredim sam. A mi lahko 
prižgete luč? Hodnik je zelo temen. 
Simon: Seveda. Koliko časa boste delali? 
Franci: Približno eno uro. 
Simon: V redu, tukaj bom, če bi me potrebovali. 
 
str. 43 
Simon: Dober dan, gospa Dragica! 
Dragica: Dober dan! Malo sem pozna. 
Simon: Je že v redu. Izvolite naprej. Zdaj tukaj dela 
električar, ampak on bo končal čez eno uro. Lahko 
najprej pospravite kopalnico in kuhinjo. 
Dragica: V redu. Kje imate čistila in sesalec? 
Simon: Tukaj, v omari. Poglejte: tukaj vključite 
sesalec. 
Dragica: Dobro. 
Simon: A bi lahko danes tudi likali? 
Dragica: Ne, žal danes ne. Danes lahko samo 
pospravim stanovanje. 
 
str. 45 
1. ni res, 2. ni res, 3. res je, 4. ni res, 5. res je, 6. ni 
res, 7. ni res, 8. res je 
 
str. 48 
Primeri rešitev: 
Kaj bi kupili, če bi imeli   
… 10 evrov? – Sladoled. 
… 100 evrov? – Kupil(a) bi nove čevlje ali obleko. 
… 1000 evrov? – Kupil(a) bi novo kolo. 
 

5. enota 
 
str. 52 
1. Za začetek lahko izbereš športe, kot so ... rolanje, 
kolesarjenje, plavanje, tek, hoja v gore. 
2. Vaditi moraš vsaj dvakrat ali trikrat … na teden od 30 
do 60 minut ali več. 
3. Treniraš tako, … da potem nisi preveč utrujena. 
4. Če boš na začetku vadila zelo intenzivno, … boš 
izgubila motivacijo. 
5. Paziti moraš, da ješ … redno in zdravo. 
6. Seveda moraš tudi … počivati. 
 
str. 52 
 aerobika 
 badminton 
 bazen 
 fitnes 
 fizioterapija 
 joga 
 kava, čaj 
 kozmetični program 
 masaža 
 pogovor z zdravnikom 
 popusti za družine 
 program za noseče ženske 
 varstvo otrok 
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str. 53 
Primeri rešitev: 
Kako se počuti Ivana? –Ne počuti se dobro. 
Koga ji priporoči Iztok? – Svojega 
zobozdravnika./Doktorja Rožiča. 
Kaj jo po telefonu vpraša zobozdravstvena 
asistentka? – Ali je njihova pacientka. 
Kdaj jo naroči? – Ob šestih.  
Kaj ji še svetuje? – Da lahko vzame tableto proti 
bolečini. 
Kaj Ivano vpraša asistentka v ordinaciji? − Ali ima 
zdravstveno kartico. 
Kaj ugotovi zobozdravnik, ko jo pregleda? –Da 
mora zamenjati plombo. 
 
str. 54 
Mama: Kako si, Simon? 
Simon: Slabo. Zelo sem prehlajen in močno 
kašljam. 
Mama: Si že šel k zdravniku? 
Simon: Ne. Mislim, da ni nič hudega. Danes je 
petek, zato bom lahko tri dni počival. K zdravniku 
bi šel, če bi potreboval bolniški dopust. Ampak v 
ponedeljek bom gotovo že zdrav. 
 
Mama: Kako si, Sandra? 
Sandra: Ah … Zelo sem utrujena, zebe me in glava 
me boli. 
Mama: A res? A imaš vročino? 
Sandra: Ja. Sedemintrideset osem. 
Mama: Moraš na pregled. Mogoče imaš gripo. 
Sandra: A lahko pogledaš, kdaj danes dela moja 
zdravnica? 
Mama: Ja, seveda. 
 
str. 54 
Primeri rešitev: 
Ambulanta doktor Breznikove, prosim? – Rad(a) bi 
se naročil(a) na pregled. 
Ste naša pacientka/naš pacient? – Ja, sem.  
Kaj pa je narobe? – Zelo slabo se počutim./Vročino 
imam./Trebuh me boli … 
Potem pa pridite takoj. – Najlepša hvala. 
 
str. 54 
P − Boli me želodec. 
Z − A vam je tudi slabo? 
Z − A ste na kaj alergični? 
Z − Imate vročino? 
P − Ne, nimam termometra. 
P − Mislim, da nisem noseča. 
Z − Vzemite trikrat na dan po eno tableto. 
P − A lahko dobim bolniški dopust? 
Z − Napisala vam bom recept. 
P − Zadnje čase slabo spim. 
 
 

str. 55 
Gabriel je padel … na ledu.  
Udaril se je … v roko.  
Ko je prišel domov, … ga je roka zelo bolela. 
Iztok je … šel z njim na urgenco.  
Čakala sta … dve uri. 
Zdravnik je bil … zelo prijazen. 
Potem je šel Gabriel … na rentgen. 
Roka je zlomljena, … zato je dobil mavec. 
 
str. 55 
Primeri rešitev: 
Urša je šla s prijatelji na smučanje v gore. Padla je 
na snegu in noga jo je zelo bolela. Poklicala je 
prijatelje. Oni pa so poklicali reševalce. Reševalci so 
jo odnesli v helikopter in jo odpeljali v bolnišnico. 
 
str. 56 
1. res je, 2. res je, 3. ni res, 4. res je 
 
str. 59 
Primeri rešitev: 
Simon da frizerju napitnino. 
Medicinska sestra da pacientu zdravilo. 
Poštar da Gabrielu pismo. 
Natakar prinese gostu večerjo. 
Vodič pokaže turistu mesto. 
Kuharica da Aši hrano. 
 

6. enota 
 
str. 62 
Kaj potrebuje Simonova mama? – Zelenjavo. 
Česa ne mara Simon? – Kislega zelja. 
Kdo pride na obisk? – Sandrini prijatelji (s tečaja 
slovenščine). 
Kaj bi rada Sandra ponudila? – Slovensko hrano. 
Katere jedi bo mama pripravila? – Kislo zelje in 
klobase, govejo juho, potico in jabolčni zavitek.  
 
str. 62 
Prodajalec: Želite, prosim? 
Simon: Eno kilo čebule in tri kile krompirja. 
Prodajalec: Še kaj drugega? 
Simon: Ja, potrebujem še zelenjavo za juho: malo 
peteršilja, korenček … 
Prodajalec: Izvolite. A vam dam tudi kolerabo in 
por? 
Simon: Seveda. Imate kislo zelje? 
Prodajalec: Ne, žal ne. Poglejte tam na drugem 
delu tržnice. 
Simon: Potem je to vse. Koliko stane vse skupaj? 
Prodajalec: 8 evrov 60. 
 
str. 63 
1. a), 2. b), 3. b), 4. b), 5. c) 
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str. 64 
Ivana piše e-pošto, ker … se želi zahvaliti.  
Simonova mama … zelo dobro kuha.  
Ivana želi dobiti … recept za jabolčni zavitek. 
Sandro in Simona povabi … na češko kosilo. 
 
str. 65  
Primeri rešitev: 
Natakar: Želite, prosim? 
Gostja: Raviole s tartufi, prosim. 
Gost: Jaz bom pa goveji zrezek s štrukljem. 
 
Natakar: Izvolite. 
Gostja: Izgleda okusno. 
Gost: Ta zrezek pa ni velik. 
 
Natakar: Je bilo dobro? 
Gostja: Ja, zelo. 
Gost: Ne, zrezek je bil trd in brez okusa. 
 
Gostja: Lahko plačava? 
Natakar: Seveda, izvolite račun. 
Gost: Uf, to je pa zelo drago. 
 
str. 67 
1. res je, 2. ni res, 3. ni res, 4. ni res, 5. ni res, 6. ni 
res 
 
str. 69 
košarica pomaranč, krožnik piškotov, škatla jajc, 
skleda solate, kos sira, zavitek masla 
 
str. 71 
V hladilniku je en piščanec. 
V hladilniku je šest jajc. 
V hladilniku so tri paprike. 
V hladilniku je ena kumara 
V hladilniku je en kos sira. 
V hladilniku so tri nektarine. 
V hladilniku je eno maslo/en zavitek masla. 
V hladilniku je en liter mleka. 
V hladilniku je en kilogram paradižnika. 
 
Potrebujem en ananas, pet banan, en liter vina, en 
kozarec marmelade, dva kilograma pomaranč, tri 
litre soka. 
 

7. enota 
 
str. 74 
1. ni res, 2. res je, 3. ni res, 4. res je, 5. ni res, 6. ni 
res 
 
str. 75 
Artur Primožič: Dober dan. A imate knjigo Romeo 
in Julija? 

Knjižničarka: Samo trenutek, da pogledam. Ja, 
imamo. Želite še kaj? 
Artur Primožič: Tole knjigo bi rad vrnil. 
Knjižničarka: Imate izkaznico? 
Artur Primožič: Ja. Izvolite. 
Knjižničarka: Dobro. Samo malo počakajte, grem 
po vašo knjigo. … Gospod Primožič? 
Artur Primožič: A mene kličete? 
Knjižničarka: Ja. Tukaj je knjiga za vas. 
 
Artur Primožič: Dober dan. Jaz sem Domnov oče. 
Učiteljica: Dober dan. Domen je zelo dober učenec. 
Artur Primožič: O, hvala. To je pa lepo slišati. 
Potem je vse v redu? 
Učiteljica: Ja, seveda. Domen je zelo miren. Dobre 
ocene ima. Samo pri matematiki ima eno dvojko. 
Artur Primožič: Ja, vem. To je bilo pri zadnjem 
testu. Rekel je, da ni imel dovolj časa. Zdaj imajo 
novo učiteljico, a ne? 
Učiteljica: Ja. Ampak je zelo simpatična. Najbolje je, 
da greste do nje in jo vprašate, kaj je bil problem.  
To je profesorica Kovačič. Govorilne ure ima v sobi 
34, v prvem nadstropju. 
 
str. 76 
1. A: Rada bi kupila kune. 
2. B: Koliko pa? 
3. A: Za 200 evrov. Kakšen je tečaj? 
4. B: En evro je 7,5 kune. Dobili boste 1500 kun. 
5. A: V redu. A mi lahko poveste še, koliko imam na 
računu? 
6. B: Samo trenutek. Na računu imate 1205 evrov. 
 
1. A: Konzulat, prosim. 
2. B: Dober dan, a lahko pri vas dobim vizo za 
Nepal? 
3. A: Ja. Uradne ure so ob torkih in četrtkih od dveh 
do štirih. 
4. B: Kaj pa potrebujem za vizo? 
5. A: Fotografijo za potni list. In potni list, seveda. 
 
str. 76  
Primeri rešitev: 
Policist: Dober dan. Vozniško in prometno, prosim. 
Voznik: Dober dan. Seveda, takoj. 
Policist: Naredili ste prekršek. Prehitro ste vozili. 
Voznik: Joj, a res? Mislim, da nisem vozil zelo hitro. 
Policist: Ja, omejitev je 50, vi ste vozili 58 km/h. 
Voznik: Oprostite, drugič bom vozil bolj počasi. 
Policist: Dobro. Danes vas samo opozorim, ampak 
naslednjič boste plačali kazen. 
Voznik: Hvala. Zelo bom previden. 
 
str. 77 
Kako napolnite mobilni telefon? 
1. Imate mobikartico za 5 EUR s 16-mestno številko 
1234567890123456. 
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2. V svoj mobitel vtipkajte: zvezdica 123 zvezdica 
1234567890123456 lojtra. 
3. Pritisnite tipko za klicanje. 
4. Nato dobite SMS. 
 
str. 78 
Primer rešitev: 
Mi smo najboljša banka, ker: 
- dobro skrbimo za vaš denar; 
- ponujamo nizke cene za plačevanje položnic; 
- ponujamo ugodne kredite; 
- pri nas dobite nov osebni račun hitro in 

nekomplicirano; 
- imamo dolg delovni čas in prijazne sodelavce; 
- imamo veliko bankomatov po Sloveniji; 
- pri nas je mogoče plačevanje računov prek 

interneta ali telefona 
- in še in še … 
 
str. 78 
Primeri rešitve: 
Kaj bi povedal poštar? − Težko je, kadar je slabo 
vreme in mraz in veliko pošte, na primer 
decembra. Prijetno je, kadar prinesem pošto ali 
paket in so ljudje veseli. 
 
str. 79 
Koliko e-sporočil na dan ponavadi dobi uporabnik? 
– Od 20 do 30. 
Kaj napišemo na začetku sporočila? – Pozdrav. 
Kako se podpišemo, ko komu prvič pišemo? – Z 
imenom in priimkom. 
Kdaj starega e-sporočila ne brišemo? – Če 
odgovarjamo na mejl. 
Kako izrazimo čustva? – S smeški. 
Kaj pomenijo VELIKE ČRKE v e-pošti? – Kričanje. 
Kaj naredimo, če računalnik nima slovenskih črk č, 
ž, š? – Uporabimo c, z, s. 
Kaj naredimo, ko končamo s pisanjem e-sporočila? 
– Še enkrat ga preberemo. 
Kaj naredimo, če dobimo pošto, ki ni za nas, ampak 
za neko drugo osebo? – Vrnemo jo pošiljatelju. 
 
str. 79 
subject = zadeva, reply = odgovori, email = e-
pošta/sporočilo, smiley = smeško 
 
str. 82 
a) Potujte z našo turistično agencijo! Pojdite v Egipt 
in si oglejte piramide! 
b) A gre Ivana z nami v kino? – Ne vem. Prosim, 
telefoniraj ji! 
c) Domen, jutri greš z babico na morje. Pripravi 
prtljago. V kovček daj veliko brisačo. 
č) Jutri imamo sestanek ob devetih. Prosim, 
pokličite gospoda Primožiča in mu to sporočite. 
 

8. enota 
 
str. 86 

 
 
str. 86 
1. Kobilarna Lipica 
- Je blizu slovensko-italijanske meje. 
- Od leta 1580 imajo konje lipicance. 
- Lipicanci so elegantni beli konji in se hitro 

učijo. 
2. Bolnica Franja 
- Je v gozdu blizu kraja Cerkno. 
- Tukaj so lesene hiše in bunkerji. Danes je tu 

muzej. 
- Tukaj so med drugo svetovno vojno skrbeli za 

ranjence. 
3. Stara trta 
- Raste v starem delu Maribora. 
- Stara je več kot 400 let in je v Guinessovi knjigi 

rekordov. 
- Na njej še vedno raste grozdje. Iz tega grozdja 
delajo vino. 
 
str. 87 
Kje je mladinski hotel Bledec? – Na Bledu./V 
mirnem delu Bleda. 
Kaj vse je blizu hostla? – Cerkev, trgovina, bari, 
restavracije. Do jezera in avtobusne postaje je pet 
minut hoje. 
 
str. 87 
Primeri rešitev: 
večposteljna soba =  v sobi je več postelj 
dvoposteljna soba =  v sobi sta dve postelji 
nočitev z zajtrkom =  cena vključuje spanje in 

zajtrk 
polpenzion =  cena vključuje spanje, 

zajtrk in večerjo 
polni penzion = cena vključuje spanje, 

zajtrk, kosilo in večerjo 
osebje =  ljudje, ki delajo v hotelu 
brezplačni internet =  za internet ne plačamo 

nič 
samopostrežni zajtrk = zajtrk vzamemo sami 
brezplačno parkiranje = za parkiranje ne 

plačamo nič 
 
 
 
 

193 
 



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

str. 88 
Primer rešitve: 
Morala je rezervirati hostel, poklicati Tjašo, 
napisati mail mami, plačati račune in pripraviti 
prtljago. 
 
str. 88 
1. Tina je rezervirala hostel.  
2. Rezervirala je dvoposteljno sobo  
3. za 3 dni.  
4. Cena vključuje zajtrk. 
 
str. 89 
Tina je rezervirala hostel, jaz pa moram kupiti 
vozovnici za vlak in pogledati, kako se pride od 
železniške postaje do hostla. Torej: izstopili bova 
na postaji Bled – Jezero. Naslov hostla Bledec je 
Grajska cesta 17.  
S postaje lahko greva peš do jezera, nato hodiva ob 
jezeru. Mislim, da je to približno kilometer in pol. 
Cesta se imenuje Veslaška promenada. Ko sva že 
blizu centra, zavijeva levo. Ves čas hodiva pod 
grajskim hribom in prideva do Grajske ceste.  
Lahko pa bi šli od železniške postaje po Kolodvorski 
ulici do križišča z Rečiško cesto. Tukaj zavijeva na 
desno in greva naravnost do križišča z Grajsko 
cesto.  
Dolga pot s težkim nahrbtnikom! Mogoče je pa 
bolje, da vzameva taksi. 
 
str. 89 
Tina: Dober dan. Imava rezervacijo. 
Receptor: Na katero ime? 
Tina: Holland. Tina Holland. 
Receptor: Mhm … Samo trenutek, da preverim: 
nočitev z zajtrkom za dve osebi. Tri noči. Vse je v 
redu. Lahko dobim osebno izkaznico ali potni list?  
Tina: Ja. Izvolite. 
Receptor: Hvala. Podpišita se tukaj, prosim. In to je 
ključ od sobe. Je v prvem nadstropju, soba 12. 
Ključ vedno pustita na recepciji. Želite še kakšne 
informacije? 
Tina: Ja, res me še nekaj zanima. A je v sobi 
internet?  
Receptor: Internet imate brezplačno v klubski sobi. 
Tina: Do kdaj sva lahko v sobi zadnji dan?  
Receptor: Do desetih dopoldne. 
Tina: A lahko zadnji dan pustiva prtljago na 
recepciji in greva še malo naokoli? 
Receptor: Seveda. 
 
str. 90 
Primeri rešitev: 

+ − 
mirna lokacija 
čiste in simpatične sobe 
udobne postelje 

ponoči v klubski sobi 
glasna glasba  
majhna tuš kabina 

vedno topla voda 
super zajtrk, veliko 
hrane (kruh, 
marmelada, sadje, 
jogurt …)  
prijazno osebje na 
recepciji  

samo ena majhna 
brisača na osebo 
internet samo v 
klubskem prostoru 

 
str. 91 
Turistična agencija Adrenalin3000 
ALPSKA AVANTURA 
Bi radi obiskali Veliko planino in poskusili sveže, še 
toplo mleko? Bi si radi ogledali staro mesto Kamnik 
pod visokimi hribi? Bi radi poskusili dobro hrano in 
vino in plavali v prijetnih toplicah? Pojdite z nami 
na izlet med sonce in hribe!!! 
Datum odhoda: vsak vikend 
Trajanje: 2 dneva 
Nastanitev: planinska koča 
Cena: 99 EUR 
Vključuje prevoz z avtobusom, nastanitev, hrano, 
vodiča, organizacijo, zavarovanje in turistično 
takso. 
 
str. 91 
1. ni res, 2. res je, 3. ni res, 4. ni res, 5. res je, 6. res 
je, 7. ni res, 8. res je, 9. ni res, 10. res je 
 
str. 92 
1. a), 2. b), 3. a), 4. c) 
 
str. 92 
Primer rešitev: 
Danes bo sončno. Na zahodu Slovenije bo jasno, na 
vzhodu pa delno jasno. Najnižja temperatura bo 
4, najvišja pa 11 stopinj Celzija. V sosednjih državah 
bo sončno, le na Hrvaškem bo delno jasno. 
 
str. 92 
Primer rešitev: 
Draga Ivana, 
ta vikend sem šel na izlet s turistično agencijo 
Adrenalin3000. Velika planina je bila lepa, Kamnik 
pa malo dolgočasen. Jedli smo tipično slovensko 
hrano. Toplice so bile odlične. Ampak vse ni bilo 
super. Na Veliki planini smo hodili sedem ur, 
ampak jaz nimam kondicije. Vreme je bilo na žalost 
slabo. 
Gabriel 
 
str. 93 
Kaj je Mojci všeč na potovanjih? – Gore, narava, 
majhne vasi, umazani psi in pošteni ljudje. 
Kaj ji ni všeč? – Velika mesta, dolgočasni muzeji, 
glasne zabave, izleti v velikih skupinah. 
Kam bo šla nekoč? – V Afriko in na Antarktiko. 
Kje je potovala največ? – Po Južni Ameriki. 
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Kakšen problem je imela v Indiji? – V džipu za 8 
ljudi je bilo 11 potnikov. Notri so morali tudi spati. 
Vozili so se dolgo. 
Kaj ji je bilo všeč v Avstraliji? In kaj ne? – Narava in 
ljudje so ji bili všeč, živali (krokodili, kače, muhe, 
meduze) pa ne. 
Zakaj je bilo težko na bolivijskem vulkanu? – Ker je 
to zelo visoko in je malo kisika v zraku. 
 
str. 95 
Na sliki je Bled. Na desni je hrib. Na hribu je grad. 
Pod hribom je jezero. Levo na sliki, pred hribom, 
vidimo otok. Na otoku je cerkev. Za hribom je gora. 
Nad goro so oblaki. 
 
str. 96 
Primeri rešitev: 

  
Obleka je v omari. 
Torba je zraven mize. 
Copati so pod posteljo. 
Kovček je na postelji. 
Blazini sta na postelji. 
Gost sedi na stolu. 

Obleka je na postelji. 
Torba je na mizi. 
Copati so v omari. 
Kovček je pred posteljo. 
Blazini sta na polici. 
Gost stoji za stolom. 

 

9. enota 
 
str. 99 
3. Gorenjska, 4. Dolenjska, 6. Štajerska, 1. 
Primorska, 2. Notranjska, 5. Koroška, 7. Prekmurje 
 
str. 99 
Katero mesto je središče ...? − Središče Dolenjske je 
Novo mesto. Središče Gorenjske je Kranj. Središče 
Koroške je Slovenj Gradec. 
 
Kje lahko vidimo … 
… kurente? – Na Ptuju, na Štajerskem.  
… otok? – Na Bledu, na Gorenjskem. 
… bele konje? – V Lipici, na Primorskem. 

 
Od kod so vina? − Cviček je iz Dolenjske. Teran je iz 
Primorske. Radgonska penina je iz Štajerske. 
 
Kje vidimo takšno pokrajino? 

   
Na Gorenjskem. V Prekmurju.  Na Notranjskem 

ali Primorskem. 
 
 

Primer rešitve: 
Kaj pravijo, kakšni so Slovenci? − Primorci so odprti. 
Gorenjci so varčni. Štajerci so veseli. 
 
str. 99 
Kaj se Štajercu zdi v Ljubljani najlepše? … Tabla za 
Maribor. 
Kako Gorenjec naredi paradižnikovo juho? … Vročo 
vodo da v rdeč krožnik. 
Kdaj gre Dolenjec trezen iz gostilne? … Kadar plača 
Gorenjec. 
Kje so najbolj prijazni Ljubljančani? … Na Žalah. 
 
str. 100 
1. res je, 2. ni res, 3. ni res, 4. res je, 5. res je, 6. ni 
res, 7. ni res, 8. res je 
 
str. 101 
Radi imamo hribe, radi imamo vino in mislimo, da 
so slovenska vina najbolj kvalitetna. Do tujcev smo 
bolj odprti kot do sosedov. 
 
Pravijo, da smo delavni in prijazni. Vsak Slovenec 
želi svojo hišo in dober avto, avto pa mora biti 
boljši kot sosedov … In ne znamo se zabavati: 
sprostimo se šele, ko popijemo tri kozarce vina. 
 
str. 101 
Slovenci zelo zgodaj vstanete. Na začetku mi je bilo 
težko, ker se je služba začela ob osmih. 
 
Jaz sem iz Amerike. Tam ti ljudje pomagajo, 
odprejo vrata, rečejo hvala … V Sloveniji pa ne. 
Slovenci niso zelo prijazni. 
 
Ljudje grejo zelo pogosto na kavo. Prej nisem pil 
kave, zdaj pa je pijem preveč. 
 
Slovenci vozijo zelo hitro in agresivno. 
 
Zelo mi je všeč, ker Slovenci dobro govorijo 
angleško. 
 
Hiše v Sloveniji so zelo urejene. Ljudje tudi veliko 
delajo na vrtu. 
 
str. 102 
Rajmond Debevec ima svetovni rekord pri streljanju 
… s puško. 
Davo Karničar je prvi smučal z … najvišje gore na 
svetu, Mount Everesta. 
Martin Strel je plaval po … celi Amazonki. 
Biolog dr. Matjaž Kuntner je v Afriki našel … novo 
vrsto pajka (največjega pajka mrežarja). 
Najstarejša trta na svetu je … v Mariboru (stara je 
več kot 440 let). 
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Benka Pulko je prva ženska, ki je … sama potovala z 
motorjem po vseh kontinentih. 
Termoelektrarna v Trbovljah ima … najvišji dimnik v 
Evropi (360 m). 
 
str. 102 
Benka Pulko se je rodila v najstarejšem slovenskem 
mestu, na Ptuju. Tam je tudi hodila v šolo. Po poklicu 
je diplomirana biologinja, medicinska sestra in 
maserka. Slovenci jo poznajo, ker je potovala z 
motorjem po vseh kontinentih sveta. Zdaj veliko 
fotografira in piše. Njena dela lahko najdemo v 
medijih doma in po svetu. Poleg tega se ukvarja z 
jadranjem, smučanjem, plesom, golfom, tenisom, 
potapljanjem in padalstvom.  
Sedmega januarja 1997, ko je ležala v svoji postelji in 
gledala v strop, je dobila idejo: »Z motorjem se bom 
odpeljala okoli sveta.« Do takrat še nikoli ni potovala 
z motorjem. Tudi voziti ga ni znala. Ampak to je ni 
ustavilo. Čez nekaj mesecev je šla na potovanje za dve 
leti. Ampak vrnila se je po petih letih in pol in v tem 
času naredila več kot 180.000 kilometrov v 75 
deželah. Vpisali so jo tudi v Guinnessovo knjigo 
svetovnih rekordov. 
 
str. 103 
Primeri rešitev: 
Kaj je Chris Eckman po poklicu? – Glasbenik./Pevec 
in kitarist. 
Kdaj je prišel v Slovenijo? – Leta 2002. 
Kakšna je bila po njegovem mnenju takrat 
Ljubljana? – Zaspana. 
Kakšni so bili do njega Slovenci? – Topli in odprti. 
Kaj mu v Sloveniji ni všeč? – Da je v Sloveniji malo 
slovenske glasbe. 
S kom v Sloveniji je sodeloval? Kako? – S pevcem 
Vladom Kreslinom je imel koncerte, napisal je 
glasbo za filme režiserke Maje Weiss. 
Kaj lahko poslušamo na albumu The Last Side of 
the Mountain? – Pesmi slovenskega pesnika 
Daneta Zajca v angleškem prevodu. 
 
str. 104 
1. a), 2. c), 3. b), 4. a), 5. c), 6. b) 
 
str. 104 
1. Rekordne temperature morja, 2. Brez alkohola 
za volan, 3. Medved na Rožniku 
 
str. 105 
Primeri rešitev: 
Gledališče na ulici 
- center Ljubljane  
- Mednarodni festival uličnega gledališča 
- organizator: gledališče Ane Monro 
- od petka do nedelje  
- okoli 300 gledališč iz 16 držav 
- vstopnina: en evro − bon v obliki čokolade 

Smučarski poleti v Planici 
- številni gledalci v Planici  
- smučarski poleti 
- zmaga − Avstrijci, Slovenci − tretje mesto 
 
Velika čistilna akcija 
- od devetih zjutraj do dveh popoldne  
- čistilna akcija po celi Sloveniji 
- sodelovalo 250.000 ljudi, na 3000 lokacijah 
- 60.000 m3 odpadkov 
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