
Živjo! 
Pa smo že na sredini tedna. Kako hitro mineva čas! 
 

SLOVENŠČINA 
Za začetek bomo malo ponovili. 
 

 

 

Živijo, jaz sem Mark. Rodil sem se v 

Franciji, trenutno živimo v Ljubljani. 

Doma govorimo francosko, v šoli pa 

slovensko. 

 

 

 
 

 

Ojla, sem Matej in sem iz Maribora. V 

šoli se učim dveh tujih jezikov: 

angleščine in nemščine. 

 

 

 
 

Zdravo, jaz sem Rok. Rodil sem se v Kranju, 

a zdaj že eno leto živimo v Nemčiji. V šoli 

govorimo nemško, doma pa slovensko. Učim 

se tudi francoščine. 

 

Zgoraj so sličice in zapisi treh fantov. Tvoja naloga je, da premisliš, kako bi zanje 

izpolnil naslednjo tabelo. Tega ne piši, samo premisli. 

IME:  

Materni jezik:  

Jezik okolja:  

Tuj jezik:  
 
Rešitev preveri spodaj. 

  



Sedaj pa odpri DZ Slovenščina 2. del, poglavje 10. 

Pri vsaki sliki premisli: 

1. Oglej si sliko. Kaj prikazuje? 

2. Kakšen način sporočanja uporablja/jo oseba/e na sliki? (ustno, pisno, 

besedno, nebesedno) 

3. Kaj misliš, ali uporablja knjižni jezik? Kako to veš? 

 
2. naloga v DZ:  
Brin in Svit sta pripravila kolesi za varno vožnjo. V Svitov opis so se prikradle 
neknjižne besede. Zamenjaj jih s knjižnimi in popravljeno besedilo zapiši v 
zvezek. 
 
Reši še tretjo nalogo v DZ. 
 

Sedaj pa tvoja naloga do petka, 10. 4. 2020.  
 
Napiši slovar Topolškega narečja. Prosi domače za pomoč pri iskanju narečnih 
besed. Potrebuješ 10 besed. Narediš na podoben način, kot bom prikazala v 
primeru. 
 

 

Po Podgorsko: luster 

Knjižno:  lestenec 

 

To lahko delaš v zvezek ali na računalnik. V petek pa mi pošlji (fotografijo ali 

dokument) na mail. 

 

Tako, sedaj pa je čas za ustvarjanje. Poišči navodilo v drugem dokumentu. 

Prijetno ustvarjanje!  

Končan izdelek fotografiraj in pošlji meni in učiteljici Nini.  

Tvoja 
ilustracija 



Rešitve : 
 

IME: Mark 

Materni jezik: francoski jezik 

Jezik okolja: slovenski jezik 

Tuj jezik: / ni napisano 
 

IME: Matej 

Materni jezik: slovenski jezik 

Jezik okolja: slovenski jezik 

Tuj jezik: angleški jezik, nemški jezik 
 

IME: Rok 

Materni jezik: slovenski jezik 

Jezik okolja: nemški jezik 

Tuj jezik: francoski jezik 
 


