
 

REŠITVE SLJ 8, 5. TEDEN 

 

str. 54/2. Telefonski št. sta javni, ker zasebni nasveti niso objavljeni v javnih občilih. 

str. 55/6. Besedilo je javno. / Besedilo je bilo objavljeno v javnem občilu. / Objavljeno je bilo 

v časopisu. / Rubrika se imenuje Kinološki kotiček. / Ne. / Kinologija = veda o psih, zato se v 

kinološkem kotičku objavljajo le besedila o negi, vzreji in vzgoji psov. 

str. 56/7.   7, 2, 1, 5, 6, 4 / Ker ne ve, kako naj poskrbi za psa v zimskem času. / Da bi mu dal 

nasvet. / Da bi strokovnjak vedel. Kako je do zdaj poskrbljeno za psa. 

str. 56/8.  Izhodiščno besedilo je sestavljeno iz štirih delov: naslov besedila, povzetek vsebine 

e-dopisa Antona H., strokovnjakov nasvet, podatki o strokovnjaku. 

str.56/9.  Strokovnjakov nasvet. / Ker vsebuje podatke o ustrezni skrbi za psa v zimskem 

času. / Strokovnjak za pse. Ker ga je zanj prosil Anton H. iz Ljubljane. Da bi Anton H. bolje 

poskrbel za psa. / b / NE / Namenjen je bralcem časopisa. / Da bi ga prebralo čim več ljudi, ki 

jih zanima tematika. / Da bi bralci časopisa izvedeli, o čem bo strokovnjak svetoval. 

str. 57/10.  Nega in prehrana psov v zimskem času. / Anton H. / Napisal je vprašanje o tem. / 

V povzetku Antonovega e-dopisa. 

str. 57./11. Iz štirih. / Podtema bivališče je predstavljena v 1. odstavku / Podtema gibanje je 

predstavljena v 2. odstavku. / Podtema druženje s psom je predstavljena v 3. odstavku./ 

Podtema hrana in voda je predstavljena v 4. odstavku. / strokovnjak / Ker ve, kaj je 

pomembno za dobro počutje psa v zimskem času. 

str. 57/12.                       

PODTEMA PRIPOROČENI UKREPI NJIHOVA VLOGA 

Iz 1. odstavka V spalni del položite …  Psu bo topleje. 

Iz 2. odstavka Njegovo utico ogradite na primerni 
razdalji. 

Pes se bo bolje počutil brez 
verige. 

Iz 3. odstavka Za druženje z njim izkoristite vsako 
minuto. 

Pes ne bo sam. 

Iz 4. odstavka Dajte mu bolj kalorično hrano z več 
maščobe in toplo vode. 

Psu bo topleje. 

 

položite, ogradite, izkoristite, dajte / v velelniku / Ker strokovnjak z velelnikom nekaj veleva, 

svetuje. / Vikal. / Ker se ne poznata. / DA / Ljudi, ki jih ne poznamo, vikamo. 

 

str. 58/13. V drugem. / Ker mu ni všeč, da je pes priklenjen na verigo. / Npr. Ker lahko slabo 

vpliva na pasjo psiho. / Ograditev okoli ute. 



str. 58/14. Na četrti. / Da bi pritegnil bralca s pomembno podtemo. 

str. 58/15. Da bi bralec vedel, kdo je napisal nasvet. 

str. 58/16.  d 

str. 58/17.  

Nasvet strokovnjaka je besedilo, v katerem strokovnjak pisno ali ustno odgovarja na 

vprašanje bralca ali poslušalca o tem, kako naj ravna v določenih okoliščinah. V nasvetu 

navaja ukrepe, ki jih priporoča, in te tudi utemelji (tj. navaja njihovo vlogo oz. korist). 

Nasveti strokovnjakov so pogosto objavljeni v posebnih rubrikah časopisov, revij, radia in 

televizije ali na spletu.  

Pred zapisanim nasvetom, ki je objavljen v javnem občilu, je objavljen dopis vpraševalca (ali 

njegov povzetek), in sicer zato, da bi bralec vedel, na kaj se nasvet navezuje, in bi ga zato 

lažje in bolje razumel. 

 


