
  



6. poglavje: ČRKE IZ VISOKE DRUŽBE 

 

Str. 8:   

Po smislu, na primer:  

Izlet na kras 

Tomaj 

Srečko Kosovel 

 

Str. 9:   

O družinskem izletu na krasu in ogledu znamenitosti. 

Spominsko hišo družine Kosovel v Tomaju in pesnika Srečka Kosovela. 

Štiri. 

 

Str. 9: (drugi)  

Na izlet so se odpravili Nuša, Nika in njuna starša. 

Odpravili so se zadnje letošnje pomladno jutro. 

Pot jih je vodila po sledeh Srečka Kosovela. 

Nuša in Nika sta doma v Zasavju. 

 

Str. 10:  

Srečko Kosovel je bil doma v Tomaju. 

Srečko Kosovel je objavil svoj prvi spis, ko je bil star 11 let. 

Njegov spis je bil objavljen v otroški reviji Zvonček. 

 



Str. 10:  

Kosovelove otroške pesmi: Medvedi in Medvedki, Deček in sonce, Naš prašiček, Cvetje na oknu. 

Str. 10:   

Ponikalnica je kraška tekoča voda, ki pri stiku z apnencem ponikne v tla. Za ponikalnico (podzemno 

reko) bi lahko rekli tudi, da je to reka, ki teče v celoti ali delno pod zemeljskim površjem. 

Po Pivški kotlini teče reka Pivka. 

 

Str. 11:   

Imena bitij 

Osebna imena:  Nuša, Nika, Srečko, Kosovel 

Imena prebivalcev kraja, države: Zasavci, Korošci, Primorci, Gorenjci, Tomajci 

Imena živali: Piki 

 

Zemljepisna imena 

Imena krajev, ulic, cest, pokrajin, zemljepisnih poti: Zasavje, Tomaj, Sežana, Nova Gorica, Križ, 

Dutovlje, Potoška vas, Kosovelova pot 

Imena vzpetin, dolin/kotlin: Tabor, Pivška kotlina 

Imena vod: Pivka 

 

Stvarna imena 

Imena knjig, revij, časopisov: Medvedi in medvedki, Deček in sonce, Naš prašiček, Cvetje na oknu 

Imena filmov: Sreča na vrvici 

Imena šol: Podružnična šola Tomaj, Osnovna šola Dutovlje 

Imena prireditev: V osrčju dežele pršuta, Pohod po Kosovelovi poti 

 
 
 



Str. 13_nal. 1:  

Meta, Triglav, Bled, Kočevje, Gorenjec, Mars, Slovenec, Novo mesto, Srednja vas, Slovenska cesta, 
Sava Dolinka, Dolenjska, Jesenice, Kranj, Cerkniško jezero, Kranjska Gora, Šmarna gora 
 

Str. 14_nal. 2:   

V soboto smo se z mamico Tino (TINA), očkom Tomažem (TOMAŽ) in s sestrico Niko (NIKA) z vlakom 

odpeljali v Ljubljano  (LJUBLJANA). 

Od železniške postaje smo jo peš mahnili po Resljevi ulici (RESLJEVA ULICA) do Zmajskega mostu 

(ZMAJSKI MOST), od koder smo opazovali ladjico, ki je plula po Ljubljanici (LJUBLJANICA). Tržnica, ki 

se razprostira desno od mostu, je bila polna Ljubljančanov  (LJUBLJANČANI), ki so kupovali predvsem 

sadje in zelenjavo. Na Čopovi ulici (ČOPOVA ULICA) smo se po stopnicah povzpeli do McDonaldsa  

(MCDONALD‘S), kjer smo jedli hamburgerje in pili kokakolo. Ogledali smo si tudi Prešernov trg 

(PREŠERNOV TRG) in se fotografirali pred mogočnim kipom Franceta Prešerna (FRANCE PREŠEREN). 

Sprehodili smo se tudi po Tromostovju (TROMOSTOVJE). Oh, kako lepa je Ljubljana (LJUBLJANA). Res 

smo uživali. 

 

Str. 15_nal. 3:   

Moja teta Helena stanuje v Novem mestu.  
Preden se je poročila, se je pisala Martinjak, po poroki z Mihom, po domače z Gričarjevim Mihcem, 
pa se piše Otoničar. 
V soboto smo šli na izlet po Gorenjski. Najbolj smo bili navdušeni nad Bohinjskim jezerom. Ob jezeru 
smo opazovali prekrasnega ovčarja. Klicali so ga Reks. Njegov lastnik je povedal, da so ga pripeljali z 
Dolenjskega. Pokazal nam je tudi njegovo fotografijo, objavljeno v reviji Pil. 
 

Str. 15_nal. 4:   

V četrtek smo šli v Radovljico plavat na bazen. Tam je trenirala naša šampijonka Sara Isakovič. 
Besede za sladkosnede je Pavčkova knjiga. 
Slovenščino imam rad, angleščina pa mi dela težave. 
Rada berem revijo Gea, moj bratec pa revijo Ciciban. 
Letos smo novo leto pričakali v planinski koči na Jelovici. Obljubil sem si, da bom poleti osvojil Triglav 
in Stol, kar mi lani ni uspelo. Sem bil pa na Nanosu in Grintavcu. 
 

 



Str. 15_nal. 5:  

Moja babica je Gorenjka, dedek pa prihaja z Notranjskega, s Svete Trojice, od tam, kjer je bil doma 
Martin Krpan, ki je premagal Brdavsa. Knjigo Martin Krpan, ki jo je napisal Fran Levstik, sem večkrat 
prebral. Na Notranjsko grem rad. Vsako leto gremo do presihajočega Cerkniškega jezera, kjer se 
kopamo in vozimo s čolnom. Ko le ne bi bilo tam toliko komarjev. 
 

Str. 16_nal. 6:   

Največji slovenski pesnik, France Prešeren, se je rodil v Vrbi na Gorenjskem. To idilično vasico na 
severu obdajajo visoki vrhovi Karavank s Stolom, na zahodu pa slikovite Julijske Alpe s Triglavom. 
Veliki Prešeren se je rodil v Ribčevi hiši. Na gričku nad Prešernovo domačijo stoji cerkvica Sv. Marka. 
Na sredini vasi raste stara lipa, okrog nje pa je še danes šestnajst kamnov, na katerih so posedali 
Vrbljani ter odločali o usodi Vrbe in njenih prebivalcev. 
 

Str. 16_nal. 7:   

Po smislu, na primer: 

Izboljšati moram … 

… zapisovanje eno/večbesednih zemljepisnih lastnih imen, pisati moram čitljiveje ... 

 

Da mi bo to uspelo, moram … 

 vprašati sošolca/-ko, učitelja/-ico, naj mi še enkrat razložijo pravila za zapisovanje lastnih 

imen.  

 še enkrat prebrati in ponoviti pravila za rabo velike začetnice; 

 biti pozoren/-na na pravilen zapis besed in velike začetnice na začetku povedi;  

 vsak dan še enkrat napisati besede/povedi, ki sem jih napisal/-a nepravilno ali nečitljivo. 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

Str. 17 in 18_nal. 1:   

Ogledali smo si Postojnsko jamo in Predjamski grad. 

Rebus: POSTOJNSKO JAMO 

1. POSTOJNA 

2. PIVKA 



3. TRNOVSKI GOZD 

4. CERKNIŠKO JEZERO 

5. ŠKOCJANSKE JAME 

6. PODOLJE 

Rešitev: PREDJAMSKI GRAD 

 

Str. 17 in 18_nal. 1 a:   

1. Mesto v bližini Postojnske jame. 
2. Reka in mesto z enakim imenom južno od Postojne. 
3. Višja planota v dinarskokraškem svetu. 
4. Presihajoče jezero na Cerkniškem polju. 
5. Znamenite jame, kjer v podzemlje izgine reka Reka. 
6. Pas nižjega sveta v hribovitem svetu. 

 

Str. 18_nal. 1 b:   

Postojna  Trnovski gozd   Pivka  

   Škocjanske jame  Cerkniško jezero 

 

Str. 19_nal. 3:   

Nastja in Matej na Pohorju 
Pohorje leži jugozahodno od Maribora. Zaradi neokrnjene narave mu pravijo tudi naravna oaza. Do 
hotela Bellevue na slemenu lahko prideš z vzpenjačo, nato pa lahko peš ali s kolesom občuduješ 
čudovite iglaste gozdove, pragozd Šumik, jase, pašnike, slapove, barja in jezera. Največji slap je 
Bistriški šum pri Zgornji Novi vasi. Okoli Črnega in Ribniškega jezera ter dvajsetih Lovrenških jezer so 
planote s številnimi barji. 
Najvišji vrh Pohorja je Črni vrh, za njim pa je Velika kopa, kjer se nahaja znano smučišče Kope.  
Od leta 1964 se na Pohorju odvija smučarska tekma za svetovni pokal za ženske, znana kot Zlata 
lisica. Med Slovenkami so bile zmagovalke Mateja Svet, Urška Hrovat in Tina Maze. 
 

 

  



7. poglavje: MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 

Str. 23:   

Po smislu.  

Str. 24: (zgoraj)   

Nebogljen je tisti, ki si ne more oziroma si ne zna pomagati. V besedilu je beseda uporabljena v 

smislu, da mame včasih preveč skrbijo za svoje otroke, saj mislijo, da sami ne zmorejo določenih 

opravil. 

Zahtevni nalogi ne biti kos pomeni, da naloge ne zmoreš opraviti, narediti. 
 
Avtorica z besedilom želi opozoriti na razumno delovanje staršev pri vzgoji otrok. 
 
Po smislu, na primer: Avtorica staršem sporoča, da starši ne bi smeli delati namesto otrok. Svojim 
otrokom morajo zaupati in jim prepustiti samostojno opravljanje nalog, primernih njihovi starosti. 
 

Str. 24: (preglednica)   

Po smislu, na primer: 

1. odstavek: Govor je o tem, zakaj in koliko starši sledijo/pomagajo otrokom pri njihovih šolskih 

obveznosti oziroma njihovem načrtovanju dela za šolo. S tem jim želijo pomagati in jih naučiti 

odgovornosti, obenem pa s pravo mero pomoči starši otroke tako pripravljajo na samostojnost. 

2. odstavek: Prav je, da desetletniki za določene stvari že znajo sami poskrbeti, na primer za svojo 

osebno higieno, sami si izbirajo prijatelje, vendar ob tem je dobrodošel vedno tudi kakšen dober 

nasvet staršev, da se otroci izognejo morebitnim težavam. 

3. odstavek: Desetletniki so že dovolj zreli, imajo že kar veliko izkušenj, zato ni prav, če se starši z 

njimi še vedno obnašajo kot z dojenčki. 

4. odstavek: Včasih nekatere mame preveč skrbi, če je z njihovimi otroci vse v redu, in četudi so že 

stari 10 let. Takrat je prav, da jim otroci povedo, da lahko določene stvari že sami uredijo in da naj jim 

pustijo, da jim to tudi dokažejo. 

5. odstavek: Desetletniki lahko že veliko stvari uredijo sami, ne smejo pa pri tem pozabiti na svoje 

dolžnosti. 

 

 



Str. 25: (prvi)   

NE DA NE DA NE DA 

 

Str. 25: (drugi)   

Gotovo ne tisti, ki vam vse pustijo in lahko delate, kar se vam ljubi, za povrhu pa vam še uresničijo vse 
želje, kupijo vse, kar si želite, in vas ves čas samo hvalijo. 
 
Po smislu, na primer: Starši s takšnim ravnanjem lahko povzročijo svojim otrokom veliko škode, saj se 
potem otroci, ko odrastejo, težko spopadajo s težjimi situacijami v življenju.  
 
Postaviti stvari na svoje mesto pomeni urediti in opraviti zadolžitve in naloge. 
 

 

Str. 26_nal. 1:   

Knjige so doma na polici. 

Tam so zaprte in tako spijo in molčijo. 

Spijo in molčijo dokler jih ne vzamemo v roke. 

Knjige so lahko vesele, resne in resnične, lažnive in mične, pustolovske in indijanske … 

 

Str. 30 :   

Po smislu, na primer: 

Nalogo sem uspešno opravil/-a, saj sem prevzel/-a odgovornost za nalogo pri raziskavi in uspešno 

prikazal/-a in predstavil/-a ugotovitve raziskave. Pri načinu zbiranja, urejanja in prikazovanja 

podatkov nisem imel/-a težav.  Imel/-a sem dovolj idej, o čem govoriti in pripovedoval/-a sem 

razumljivo in razločno. Moj zapis in prikaz podatkov je bil čitljiv in pravilen. V skupini sem se s sošolci 

posvetoval/-a in pri pogovoru z njimi pazil/-a, da nisem bil/-a glasen/-na, da ne bi motil/-a sošolcev v 

drugih skupinah. Tudi pri izražanju nisem imel/-a težav.   

 

Str. 31 :   

Po smislu, na primer: 



Besedilo govori o kokoški, ki je v gnezdu na vodi čakala na izvalitev svojih kokošk.  

Najpomembnejše sporočilo zgodbe je kokoškina vztrajnost pri valjenju jajc in čakanju, da se izvalijo 

mladički. 

Če bi se kokoška prestrašila in zapustila gnezdo, bi reka odnesla jajca, iz katerih se ne bi izvalili živi 

mladiči. 

 

 

Str. 32 :   

Po smislu, na primer:  

Strnjeno obnovo bi izbral/-a, ko bi moral/-a na hitro in nenatančno predstaviti zgodbo nekega 

prebranega besedila. 

Za obnovitev pravljice za bralno značko bi izbral/-a podrobno obnovo. 

 

Str. 32 (drugi):   

1 7 5 3 2 6 4 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE  

Str. 39_nal. 1_1:   

Po smislu, na primer: 

Mesto Piran je stalo že pred 1400 leti. 

Prebivalci Pirana so se takrat ukvarjali z ribištvom in trgovino. 

Piran je postal del Beneške republike pred 700 leti. 

Cerkev sv. Jurija, ki stoji na morski pečini visoko nad mestom, je s svojim zvonikom pomanjšana 
kopija znamenitega beneškega zvonika sv. Marka. 
 
Benetke so znane po vodnih kanalih. 
 
 
Str. 39_nal. 1_2:   

c)  č) 



a), č)  c) 

c)  c), č) 

b) 

 

 

 

Str. 40_nal. 1_3:  

Po smislu, na primer: 

Avtor besedila želi poudariti pomen pridobivanja soli in trgovine z njo za prebivalce Pirana. 

 

Str. 40_nal. 1_4:  

Po smislu, na primer: 

Naravni spomenik je naravna posebnost, ki je izjemnega pomena oz. ima izjemno vrednost zaradi 

svoje redkosti. Na takem območju, ki je zavarovano, je prepovedano izvajati posege v naravo na 

način, ki jo lahko poškoduje.  

Naravni spomenik v Piranu se imenuje rt Madona, tj. konec Piranskega polotoka, zaradi tamkajšnjega 

bogatega podvodnega življenja. 

 

Str. 40_nal. 1_5:  

Po smislu, na primer: 

V Muzeju podvodnih dejavnosti si lahko ogledamo zbirko potapljaških starin. 

 

Str. 40_nal. 1_6:  

Po smislu, na primer: 

Giusepe Tartini je bil skladatelj in virtuoz na violini. 

 

Str. 40_nal. 1_7:   

Prepreden je z vodnimi kanali.   cerkev sv. Jurija  cerkev sv. Klemna 
 
mestna hiša  obzidje    rojstna hiša F. Bevka   ribiški muzej 



 
muzej lutk   grajski stolp   Benečanka 
 

Str. 40_nal. 1_8:   

Po smislu. 

 

 

Str. 41, nal. 1_9:  

Po smislu, na primer: 

1. odstavek: Piran je eno od treh srednjeveških mest, ki je zraslo na soli.  

2. odstavek: Piran je star 1400 let. Njegovi prvotni prebivalci so se ukvarjali z ribištvom in s 
trgovanjem. Prodajali so vino, olivno olje in zelenjavo. Piran je bil pred 700 leti del Beneške republike.  
 
3. odstavek: V času vladavine Beneške republike se je Piran hitro širil in so v tistem času postavili dve 
novi obzidji. Piranu pravimo tudi pomanjšane Benetke, saj je cerkev sv. Jurija s svojim zvonikom, ki 
stoji na morski pečini nad mestom pomanjšana kopija beneškega zvonika cerkve sv. Marka. 
 
4. odstavek: Za Piran so značilne ozke ulice, ki spominjajo na senčen labirint. Njihovo nasprotje je 
prostoren Tartinijev trg, ki je nastal pred dobrimi sto leti. Pred njim je bil nekoč na tem mestu 
mandrač – mestno pristanišče z ribiškim vrvežem, katerega pa so zasuli zaradi smradu in nesnage, ki 
je povzročala bolezni. 
 
5. odstavek: Danes na trgu stojijo novejše zgradbe. Največja je sodna palača, zraven pa stoji mestna 
hiša. Znamenita je tudi rdeča zgradba, ki je spomin na čase beneške vladavine, tako da jo imenujejo 
kar Benečanka. Med najstarejšimi je tudi rojstna hiša Giuseppeja Tartinija, velikega skladatelja in 
virtuoza na violini. Na trgu stoji v njegov spomin bronast kip. 
 
6. odstavek: Posebnost na ozkem rtu, ki mu pravijo piranska Punta, je največji slovenski svetilnik. 
Konec Piranskega polotoka se imenuje tudi rt Madona, ki je zaščiten kot naravni spomenik zaradi 
tamkajšnjega bogatega podvodnega življenja. V Piranu je tudi Muzej podvodnih dejavnosti z zanimivo  
zbirko potapljaških starin, kot so prve potapljaške obleke, ki so bile podobne vesoljskim skafandrom, 
tehtale pa so lahko celo sto kilogramov. Z njimi niso plavali, temveč hodili po morskem dnu, zato 
so bile obtežene. 
 
Str. 41, nal. 1_10:  

Po smislu, na primer: 

Piran je eno od treh srednjeveških mest, ki je zraslo na soli.  

Piran je star 1400 let. Njegovi prvotni prebivalci so se ukvarjali z ribištvom in s trgovanjem. Prodajali 
so vino, olivno olje in zelenjavo. Piran je bil pred 700 leti del Beneške republike.  
 



V času vladavine Beneške republike se je Piran hitro širil in so v tistem času postavili dve novi obzidji. 
Piranu pravimo tudi pomanjšane Benetke, saj je cerkev sv. Jurija s svojim zvonikom, ki stoji na morski 
pečini nad mestom pomanjšana kopija beneškega zvonika cerkve sv. Marka. 
 
Za Piran so značilne ozke ulice, ki spominjajo na senčen labirint. Njihovo nasprotje je prostoren 
Tartinijev trg, ki je nastal pred dobrimi sto leti. Pred njim je bil nekoč na tem mestu mandrač – 
mestno pristanišče z ribiškim vrvežem, katerega pa so zasuli zaradi smradu in nesnage, ki je 
povzročala bolezni. 
 
Danes na trgu stojijo novejše zgradbe. Največja je sodna palača, zraven pa stoji mestna hiša. 
Znamenita je tudi rdeča zgradba, ki je spomin na čase beneške vladavine, tako da jo imenujejo kar 
Benečanka. Med najstarejšimi je tudi rojstna hiša Giuseppeja Tartinija, velikega skladatelja in virtuoza 
na violini. Na trgu stoji v njegov spomin bronast kip. 
 
Posebnost na ozkem rtu, ki mu pravijo piranska Punta, je največji slovenski svetilnik. Konec 
Piranskega polotoka se imenuje tudi rt Madona, ki je zaščiten kot naravni spomenik zaradi 
tamkajšnjega bogatega podvodnega življenja. V Piranu je tudi Muzej podvodnih dejavnosti z zanimivo  
zbirko potapljaških starin, kot so prve potapljaške obleke, ki so bile podobne vesoljskim skafandrom, 
tehtale pa so lahko celo sto kilogramov. Z njimi niso plavali, temveč hodili po morskem dnu, zato 
so bile obtežene. 
 
 

Str. 42, nal. 2:  

ŽELVI HLASTAVKI 

Preberi besedilo o želvi hlastavki. 

 

Str. 43, nal. 2:  

Po smislu, na primer: 

Želve hlastavke so posebna vrsta želv, ki živijo v mirnih ter toplih vodah močvirij in potokov. 
Gibljejo se zelo počasi. Imajo trden oklep in močen ugriz. Večino časa so v plitvi vodi in se 
skrivajo med rastlinami. Od tam budno spremljajo živali, ki priplavajo mimo. Takrat  stegnejo 
svoj dolgi vrat in ujamejo plen. Hranijo se z različno hrano: z vodnimi rastlinami in umrlimi 
ter živimi živalmi. Poleti samice zapustijo vodo in si na kopnem poiščejo primerno mesto za 
svoja jajca, ki jih izležejo. Z zadnjima nogama skopljejo luknjo in vanjo znesejo od dvajset do 
trideset jajc. Jeseni se iz njih izvalijo mladiči. 
 

Str. 44, nal. 3:  

Po smislu. 

 

 



Str. 4, nal. 4:  

Trije polži se sprehajajo in pridejo do roba ceste. 
Eden od polžev se odloči, da bo cesto prečkal. 
Eden od polžev ga vpraša, ali je nor ali samo nepazljiv.  
Polž, ki je želel prečkati cesto, se začudi, zakaj. 
Čez dve uri bo pripeljal avtobus … 

 

 

  



8. poglavje: ALI V SLOVENIJI GOVORIMO SAMO SLOVENSKO? 

Str. 47 :  
Slovensko govorijo naši učitelji, uradniki in policisti. 
Naša himna je v slovenščini. 
Poslanci v našem parlamentu govorijo slovensko. 
V slovenščini so napisani naši zakoni. 

Str. 48  : 

Po smislu. 

Str. 48 :  
Po smislu, na primer: 
Ne povsem, saj v našem okolju lahko najdemo javne napise (npr. imena trgovin, gostinskih lokalov 
ipd.) tudi v neslovenskem jeziku.  
 

Str. 48  : 

Po smislu. 

 

Str. 49  (prvi): 

Državni simboli so slovenski grb, zastava in himna. 

 

Str. 49  (drugi): 

Po smislu. 

Str. 49 :  
Po smislu, na primer: 

Te zvezde so prevzete z grba grofov Celjskih, ki so v poznem srednjem veku pod svojo oblastjo združili 

skoraj vse današnje slovensko ozemlje. Zvezde pa že od nekdaj pomenijo upanje, uspeh … nekaj 

pozitivnega. 



 
Str. 50: Ob katerih priložnostih poslušamo himno? 
 
Slovensko himno slišimo na vseh državnih proslavah, ob podeljevanju zlate medalje slovenskim 
športnikom na svetovnih športnih prireditvah, ob uradnih političnih obiskih … 
 
 

Str. 50 in 51  (drugi): 

b 
c 
b 
 
 

Str. 51  : 

1. posnetek: V francoščini. 
2. posnetek: V slovenščini. 
3. posnetek: V angleščini. 
 
Po smislu. 
 
 
 
Str. 52_nal. 1: 

Izola   Portorose 
Pirano   Koper   Lendva 
 
 
 

Str. 53  : 

Ne vabim prijatelje na žur. 
V šoli ne klepetam. 
Ne grem smučat s prijateljem. 
Nočem psa. 
Nisem najboljši vratar. 
Ne pišem naloge zvečer. 
Ne berem knjige vse popoldne. 
 
Ne, ne grem s teboj v kino. 
Ne, ne znam nobene kitajske besede. 
Ne, ne poznam naše nove sosede. 
 
 
 
 



Str. 54_nal. 1: 

Ne bom se igral s tabo, ker moram pripraviti prtljago za šolo v naravi. 
Nisem lačna, pojedla sem dve jabolki. 
To pa ne bo držalo, nimam tvojega telefona. Imam svojega. 
Ne grem se več skrivalnic, zebe me. 
Ali mi res ne verjameš, da je pajek odnesel tvoj avto? 
Ne smem izdati skrivnosti, ki mi jo je zaupal Jakob. 
Med kosilom se ne pogovarjamo. 
 
 
Str. 55_nal. 2: 

Hočem vedeti, kdo je zaljubljen vame, nočem pa izdati, v koga sem jaz. 
Tako dobrega kosila pa že dolgo nisem jedla. 
Babica nima veliko denarja, ima pa veliko srce. 
Jaka, nisem pozabil na tvojo knjigo, danes zjutraj sem se spomnil nanjo, vendar je nimam s seboj. Res 
sem pozabljiv, jutri ti jo prinesem, obljubim. 
 
 

Str. 55 :  
 

Po smislu, na primer: 

Ta pregovor pomeni, da sta za vsak uspeh potrebna trdo delo in vaja. 

 

 

Str. 56  (prvi): 

Prebrala sem že pet knjig za bralno značko: Matildo, Mulca, Babico barabico, Kekca in Groznega 
Gašperja. 
Klara je odpotovala na plesna tekmovanja v Zagreb, Beograd, Luksemburg in v Budimpešto. 
Juš je krenil proti ribniku, se tik pred njim obrnil proti severu, malo postal, zavil proti zahodu 
in nazadnje opazil, da je zašel. 
 
 
 

Str. 56  (drugi): 

Anže je z motorjem zapeljal v parkirno hišo, ugasnil je motor, zaklenil je vrata in se odpravil po 
nakupih. 
 
 
 
 
 



Str. 57  (prvi): 

Potem ko je avtomobil zapeljal čez progo, so se zapornice spustile in pripeljal je vlak. 
Preden je Marko vstopil skozi vrata, je potrkal in pozvonil na zvonec. 
Medtem ko je Žan igral nogomet, se je njegova sestra vozila s kolesom. 
Potem ko smo zmagali, smo imeli žur. 
Medtem ko so sončni žarki pokukali skozi okno, se je Pia zbudila in se nasmehnila. 
 
 

Str. 57  : 

Prva vejica stoji za vzklično besedo Joj, naslednji vejici sta med naštevanjem, zadnja vejica pa stoji 
med dvema stavkoma. 
 
 

Str. 57  (drugi): 

Tina, zavij na desno! 
Nikar ne sitnari, Bine. 
Draga teta, jutri te obiščem. 
Žana, ne klepetaj. 
Lin, ali znaš rešiti matematični problem? 
Joj, kako si smešen! 
Pozabil si na obljubo, Tine. 
Spoštovana gospa, izvolite sesti. 
Nikar ne joči, Peter. 
Simon, vrni se domov in mi pomagaj pospraviti dvorišče. 
 
 
Str. 58_nal. 1: 

Jaka, pridi k meni na obisk. 
Poglej, kdo je prišel. 
Na rojstnodnevno zabavo sem povabil babico, dedka, teto, strica in obe sestrični. 
Kje si se potepal? 
Joj, kaj naj storim? 
Pri pouku smo se pogovarjali o strpnosti in medsebojni pomoči. 
Hej, ne pretiravaj z dvigovanjem uteži. 
Tekel je, kot bi mu gorelo pod nogami. 
Zmagal sem tekmo, Tine. 
Prosila me je, zato sem prišla tako zgodaj. 
Na koncertu sem videl Petro, Saro, Miha in Tadeja. 
Joj, kako sem te vesela. 
Obljubil mi je pomoč pri nalogi. 
Ali mi ne boš zaželel sreče? 
Medtem ko sem prišel domov, je začelo deževati. 
Meta, ne pozabi na ključ. 



Bila sem vesela dobre novice. 
Dežnika nisem imela s seboj. 
Medtem ko mi je zobozdravnik vrtal zob, sem zavijal z očmi. 
Potem ko je Marta izvedela veselo novico, se je odpeljala na obisk. 
Preden je sonce zašlo, se je naš izgubljeni kuža vrnil domov. 
Medtem ko sem slavil, so mi vsi čestitali in se veselili z mano. 

 
 
Str. 59_nal. 2: 

– Ojla, Matevž. 
– Haj. 
– A ni kul, če imaš fanki babico? 
– Valda, da je mega. 
– Moja babi je prava star. Zadnjič je priredila tak šov, da smo se vsi do solz nasmejali. 
– Nehaj bluziti, Sara. Zadnjič je bila prav bedna, saj je kar naprej težila in me po krivici obtožila, da sva 
s Sultanom pohodila rože na njenem vrtu. Res ni bilo fer, po krivici sem jih poslušal. 
– O. K. Pozabi, to je že out, včasih je res outsajder. Oh, ko bi ti vedel, ona je multitalentirana. Je dobra 
frendica, spozna se na fuzbal, priredi najboljše žurke v naši družini, za popapcati zna pripraviti vse 
vrste jedi in še money mi da za sladoled. 
– Štekam, Sara. Yes, tvoja babi je res super girl. 
 
Po smislu, na primer: 

 ojla: živjo, zdravo, čav 

 haj: živjo, zdravo, čav 

 kul: pomemben, v koraku s časom 

 fanki: smešen 

 valda: seveda 

 mega: najboljši, odličen 

 star: zvezda, slavna javna oseba 

 šov: zabava 

 bluziti: govoriti neumnosti 

 bedna: slaba, zanič, tečna 

 fer: pravičen 

 O. K.: v redu 

 out: pozabljeno, preteklo 

 outsajder: nepomembnež 

 multitalentirana: nekdo, ki ima veliko talentov, veliko spretnosti, veščin 

 frendica: prijateljica 

 fuzbal: nogomet 

 žurke: zabave 

 popapcati: pojesti 

 money: denar 

 štekam: razumem 

 yes: ja, da 

 super girl: super punca 
 
 
 
 



PREVERI SVOJE ZNANJE  

Str. 60_nal. 1: 

1. Državni jezik v Republiki Sloveniji je SLOVENŠČINA. 
2. Slovenska himna se imenuje ZDRAVLJICA. 
3. Grb Republike Slovenije ima obliko ŠČITA. 
4. Vsaka barva zavzema TRETJINO širine zastave. 
5. Barva slovenske zastave, ki je prva po vrstnem redu: BELA. 
6. Jezik, v katerem se odvija celotno delovanje države, je URADNI. 
7. Na območjih v Prekmurju, kjer imajo dva uradna jezika, so DVOJEZIČNE šole. 
8. Dvojezični napis: Capodistria ali KOPER. 

Moja država in domovina REPUBLIKA SLOVENIJA. 

 

Str. 61_nal. 2: 

Rad(a) imam sladki sok. 

Ne, vhodnih vrat nisem zaklenila. 

Prepiral sem bom s teboj. 

Ne, ne bom prižgal sveče. 

S seboj imam športno opremo. 

Ne, nisem zaljubljena v Benča. 

Zmagal sem pri skoku v višino. 

Ne, ne bova šla skupaj na ples. 

 

Str. 61 in 62_nal. 3: 

Mojca, nikar se ne jezi več name. 
Medtem ko sem prispel domov, sem se spomnil, da sem v garderobni omarici pozabil ključ. 
Rad imam modro, zeleno, rumeno in rjavo barvo. 
Preden sem šel spat, sem po TV gledal smešno oddajo. 
Potem ko se je Maj zasmejal bratu, ga je začel boleti trebuh. 
Medtem ko mi je mama pripovedovala zgodbo, sem gledal skozi okno. 
Jaka je zdrav in bo šel z veseljem s teboj. 
Joj, kako čudovit razgled. 
Eva je najprej napisala nalogo, potem je šla v glasbeno šolo. 

 

Str. 62_nal. 4: 

Tina si je ogledala KOPER, IZOLO, PIRAN, FIESO in PORTOROŽ. 



9. poglavje: KAKŠEN ČUDOVIT DAN! 

 

Str. 66  (prvi): 

Po smislu, na primer: 
Čistost, prozornost na kopnem sega celo do 56 metrov. 
 

Str. 66  (drugi): 

a) b) b)  
c) c) 
 
 
Str. 67_nal. 1: 

PESEM O ZAHAJAJOČEM SONCU 
Belo puhasto perje 
se dviga 
pod zahajajočim soncem 
vzdolž neskončnega roba sveta. 
Bela gora, ki leži daleč na zahodu, 
vstaja neizmerno lepa. 
Njeni belo sijoči slapi svetlobe 
tečejo proti zemlji. 

 
 
Str. 68_nal. 1: 
 
PERJE, ROB, SONCE, SVET, GORA, ZAHOD, SLAP(I), SVETLOBA, ZEMLJA 
 
Pridevnike zapišemo po smislu, na primer: 
PERJE: gosto, tanko, črno 
ROB: oster, tanek, zaobljen 
SONCE: žareče, rumeno, svetlo 
SVET: širen, velik, bogat 
GORA: visoka, strma, veličastna 
ZAHOD: lep, romantičen, oranžen 
SLAP: širok, vrtoglav, mogočen 
SVETLOBA: močna, bela, slepeča 
ZEMLJA: stara, bogata, suha/mokra 
 
 
Str. 68_nal. 2: 
 
SLADOLED 
 
Po smislu, na primer: 
bananin, malinov, borovničev, limonin, ananasov 



Str. 69_nal. 2: 
 
Šivalni. 

Vrtalni. 

Gorsko. 

Zobni. 

 
Naloga z zvezdico:  
Po smislu. 
 
 

Str. 69_nal. 3: 

ŽOGA IZ CUNJ 
Sestrina žoga iz cunj ima lastnosti vse naše družine. 
Zato, ker sva jo sešila iz babičine volnene nogavice, iz sestrine nogavičke, iz očkove rokavice, iz 
Mihčeve nogavice, iz podloge dedkovega suknjiča, iz kosa maminega predpasnika, jaz pa sem 
prispeval pradedkov raztrgan robec. 
 
 
Str. 70_nal. 4: 

Po smislu, na primer: 
LASTNOSTNI    VRSTNI     SVOJILNI 
rjava miza    pomivalni stroj    sestrin konj 
velika ladja    Elanove smuči    bratove hlače 
smukaške smuči   zobni aparat    dedkov stroj 
sramežljiv obraz   jagodni sladoled   mamina očala 
prijazen dedek    jabolčni sok    moj dedek 
mrzla noč    ročna ura    Petrova žoga 
strma pot    goveji jezik    sosedov travnik 
bogata smreka    listnati gozd    Linin sošolec 
 
 
Str. 70_nal. 5: 

Po smislu, na primer: 
URA 
LASTNOSTNI    VRSTNI     SVOJILNI 
rdeča ura    ročna ura    sestrina ura 
jutranja ura    digitalna ura    bratova ura 
majhna ura    stenska ura    dedkova ura 
zanimiva ura    namizna ura    prijateljeva ura 
zlata ura         sosedova ura 
nova ura         Zalina ura 
 
 



AVTOMOBIL 
Po smislu, na primer: 
LASTNOSTNI    VRSTNI     SVOJILNI 
zelen avto    dirkalni avto    očetov avto 
nov avto    športni avto    tetin avto 
dolg avto    tovorni avto    prijateljev avto 
zanimiv avto    rešilni avto    šefov avto 
hiter avto    gasilski avto    sosedov avto 
velik avto    vojaški avto    Anin avto 
 
 
Str. 71_nal. 6: 

Po smislu, na primer: 
Jana ima dolge hlače. (Kakšne?) 
Miha je izgubil bratov nahrbtnik. (Čigav?) 
Rad jem vanilijev sladoled. (Katere vrste?) 
V šoli smo dobili nov (Kakšen?) fotokopirni (Katere vrste?) stroj. 
Mamina (Čigava?) zapestna (Katere vrste?) ura se je ustavila. 
Za jutri napovedujejo lepo (Kakšno?) vreme. 
Kupila sem rdeče (Kakšno?) gorsko (Katere vrste?) kolo. 
Odšli smo na košarkarsko (Katere vrste?) igrišče in tam odigrali najboljšo (Kakšno?) tekmo. 
 
 

Str. 71_nal. 7: 

vedro, škatla, pet, morje, strah, Peter, jagoda, nekaj, včeraj, sva šla 
 
 
Str. 71_nal. 8: 

prekmurska gibanica 
blejska kremna rezina 
bohinjski sir 
pustni krofi 
 
Str. 72_nal. 8: 

kraški pršut 
kranjska klobasa 
notranjski žganci 
italijanski špageti 
štajersko vino 
 
 
Str. 72_nal. 9: 

To je Nejčev zvezek. 
Kupil sem Elanove smuči. 
Imam Icepeakovo zimsko jakno. 
Peljala sem se s sestrinim kolesom. 



Str. 72_nal. 10: 

»Za vsako bolezen raste rožca na tem svetu« 
Pehta in Kosobrin iz Vandotovega Kekca sta se spoznala na zelišča, ki so glavna sestavina čajev pri 

nas. Pravilne mešanice zdravilnih zelišč lajšajo vse mogoče težave. Pravi čaj in kava vsebujeta kofein, 

zaradi katerega so poplesavale koze v Etiopiji in zaradi katerega odrasli po peti uri popoldne nočejo 

več piti kave, češ da celo noč ne bodo spali. Kavna usedlina je menda zelo koristna kot gnojilo, če jo 

potresete po vrtu. 

 

 
Str. 73_nal. 10: 

Lastnostni: 

barviti 

Vrstni: 

zeliščnih, sadnih, rdeči afriški, prave, črne, bele, zelene 

Svojilni: 

Pehtinih, Kosobrinovih 

 
Str. 73_nal. 11:  

Po smislu, na primer: 

Pisatelj Josip Vandot je napisal knjigo Kekec./Knjigo Kekec je napisal pisatelj Josip Vandot. 

Režiser Jože Gale je režiral film Kekec./Film Kekec je režiral režiser Jože Gale. 

To je prvi slovenski celovečerni film, ki je dobil mednarodno nagrado zlati lev. 

 

slovenski – kakovostni 

clovečerni – vrstni 

mednarodno – kakovostni  

zlati – vrstni 

 

Str. 74_nal. 12: 

Burj Khalifa – najvišji nebotičnik na svetu 



Nebotičnik Burj Khalifa so zgradili leta 2010 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. 

Puščavska država na Arabskem polotoku je bogata z nafto, gradbeni podvigi pa so eden 

izmed načinov za razkazovanje šejkovega bogastva. Najvišji nebotičnik na svetu je visok 829,8 metra. 

Na vrhu ima razgledni stolp, s katerega se odpira vrtoglav razgled. Najvišja stavba na svetu je simbol 

umetnosti, znanosti in graditeljskega znanja, saj je pri gradnji sodelovalo več kot 120 svetovnih 

podjetij. Rekorder med rekorderji je obkrožen s prestižnimi hoteli, z razkošnimi parki, s fontanami, z 

bazeni in z nakupovalnimi središči. 

 
 

Str. 74_nal. 12 a): 

Po smislu. 

 

Str. 74_nal. 12 b): 

Po smislu, na primer: 

- gradbeni podvigi: drzna, pogumna, tvegana gradnja objekta 

- vrtoglav razgled: lep, obsežen, razgled, ki te navdušuje 

- rekorder med rekorderji: najboljši med najboljšimi 

- prestižni hotel: ugleden, veljaven hotel v primerjavi z drugimi, zlasti glede na bogastvo, moč, 

uspešnost 

- fontana: arhitektonsko zasnovan in okrašen vodnjak, navadno z vodometom 

 

Str. 75_nal. 12 c): 

Po smislu, na primer: 

Arhitekti so načrtovali tako visoko zgradbo z namenom, da bi naredili nekaj, kar še nikomur na svetu 

pred njimi ni uspelo in da bi se ljudje navduševali nad njihovim delom. 

Pri gradnji tako visokega nebotičnika je potrebno veliko znanja in poguma, natančnih izračunov ter 

meritev. 

Zgradba bi se lahko podrla ob kakšni naravni nesreči, npr. potresu.  

 

Str. 75_nal. 12 č): 

Po smislu. 

 



 

 

Str. 76_nal. 12 d): 

Kakšen nebotičnik? Najvišji. 

Kakšna država? Puščavska. 

Na katerem polotoku? Na Arabskem polotoku. 

Kakšna država? Bogata. 

Kakšni podvigi? Gradbeni. 

Čigavega bogastva? Sultanovega. 

Kakšen nebotičnik? Najvišji. 

Kakšen stolp? Razgledni. 

Kakšen razgled? Vrtoglav. 

Kakšnega znanja? Graditeljskega. 

Katerih podjetij? Svetovnih. 

Kakšni hoteli? Prestižni. 

Kakšni parki? Razkošni. 

Kakšna središča? Nakupovalna. 

 
 
Str. 76_nal. 13: 

Po smislu, na primer: 
Pisani metulji letajo po zraku. 
Majhne ptice so prekrile nebo. 
Trnasto grmovje me je popraskalo. 
Mrzli sever ni primeren za življenje. 
Predrzen golob je priletel kar na naš balkon. 
Nežna grlica se je oglasila gru-gru-gru. 
K nam je prišla topla pomlad. 
Veseli otroci so stekli k učiteljici. 
Stara sosedova jablana vsako leto dobro obrodi. 
Sramežljivi zvončki so pokukali iz zemlje. 
Rumene trobentice so znanilke pomladi. 
Pridne čebele nabirajo med. 
 
 
Str. 77_nal. 14: 



Kakšne pomene? Prave. 
Kakšen? Črn. 
Kakšen? Bel. 
Kakšen? Zdrav. 
Kakšen? Vesel. 
 
Po smislu, na primer: 
sosedov, češnjev, sosedin, slovenska, angleški, puranji  
 
Sosedov kuža je nagajiv. 
Češnjev kompot smo pojedli. 
Mama je pogledala sosedin vrt. 
Slovenska pokrajina je najlepša na svetu. 
Angleški jezik je najbolj priljubljen na svetu. 
Puranji zrezki so zelo slastni.  
 
 
Str. 77_nal. 15: 

Po smislu. 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE  

Str. 78_nal. 1: 

Nekoč je živela suha, 
majhna, tečna, siva muha. 
In ta grozna muha 
videla je sosedovega debeluha, 
ki je iz Metine peči 
ukradel debel kos 
rženega kruha. 
 
 
In ta premetena muha 
usedla se je na debeluhov 
kos kruha, 
požgečkala je presenečenega 
skopuha 
in mu snedla košček 
dobrega, rženega kruha. 
 
 

Str. 78_nal. 2: 
 
Po smislu, na primer: 
Mamin   višnjev 
Pavčkove  
velika  potniška 



novo  nalivno 
Sosedov rjavo   tanko 
 
Str. 79_nal. 2: 
Po smislu, na primer: 
gorsko  dirkalno  mestno   modre  kolesarsko 
   
 
Str. 79_nal. 3: 
 
Po smislu, na primer: 
nova  zobna   bratova 
zelena  večerna  mamina 
velika  garderobna  dedkova 
hitre  tekmovalne  Tinine 
odlični  ajdovi   babičini 
 
 

Str. 79_nal. 4: 
 
Bratova. 
Kakijeva. 
Nagajiva. 
 
 
 
  



10. poglavje: OPISOVANJE JE MOJA STRAST 
 

Str. 82 : 

olistati – pognati liste 
ogoleti – postati gol 
poprhnjen – ki ima poprh, tanko voščena prevleko na listju in sadežih 
poparek – pijača, ki se pripravi tako, da se polijejo (zdravilne) rastline z vročo vodo 
astma – bolezen z napadi krčevitega dušenja 
 

Str. 82 : 

b) b)  
b) a) 
b) b) 
c) a) 
 
 

Str. 83 : 

Pecljati ovalni listi so nazobčani po spodnji strani sprva dlakavi, potem pa ogolijo. Beli cvetovi 
se pokažejo malo pred olistanjem in so tako gosti, da vejic skoraj ni opaziti. Koščičast plod je do 10 
mm debel, temno moder, okrogel in belo poprhnjen. Ima goste korenine, ki segajo zelo daleč, in je 
primeren za plazovit teren. 
 
 

Str. 83 : 

Po smislu, na primer: 
Plod ima tanko, voščeno prevleko bele barve. 
Beli cvetovi se pokažejo malo pred tem, ko grm požene liste. 
Poganjki so dlakavi kot žamet. (Žamet je tkanina, ki ima zgornjo stran nekoliko ščetkasto.) 
Listi, ki imajo peclje, s katerimi so listi pritrjeni na rastlino. Listi so ovalne oblike in nekoliko 
nazobčani. 
Plod, ki ima koščico. 
 

Str. 84 : 

Po smislu, na primer: 
Deli rastline, nadzemni deli: 

- veje s trni 
- ovalni listi 
- beli cvetovi 
- koščičast plod 



Deli rastline, podzemni deli: 
- goste korenine 

Čas cvetenja: 
- spomladi (marec, april) 

Rastišče: 
- plazovit teren 

Uporabnost: 
- plodovi 
- poparek, čaj 
- marmelada 

Zdravilnost: 
- C-vitamin 
- odpravlja želodčne krče 
- zdravi srčno astmo 

Zanimivosti: 
- žametasto dlakavi poganjki 
- veje z ostrimi trni 
- temno moder plod, belo oprhnjen 

 
 
Str. 86_nal. 1: 

Po smislu, na primer: 
Marjetica: 

- 15 cm visoka 
- lopatičasti listi 
- steblo neolistano 
- čas cvetenja: od junija do septembra 
- uporabnost: mladi listi v solati ali dodatek zelenjavnim prikuham 
- zdravilnost: proti prehladu, nespečnosti, pomirja krče v želodcu 

 
Travniška ivanjščica: 

- 1 m visoka 
- pritlični listi 
- stebelni listi podolgovati 
- čas cvetenja: od maja do oktobra 
- uporabnost: poparek cvetov 
- zdravilnost: proti prehladu, nespečnosti, pomirja krče v želodcu 

 
Skupne značilnosti: 

- koški 
- rumeni notranji cvetovi 
- beli zunanji cvetovi 
- rastišče: travniki 
- razširjenost: Evropa 
- uporabnost: solata 

 
 

Str. 86_nal. 2: 

Po smislu. 



Str. 88 : 
 
Žutene so travniške rastline. Imenujemo jih tudi regrat.  
Nabiramo jih spomladi. 
Za solato uporabimo njene liste. 
Zato ker imajo žutene votla stebla. 
Sirup ali med lahko izdelamo iz cvetov. 
Rumeni cvet rastline se spremeni v belega, ko odcveti. Semena takrat dozorijo.  
Padalci ali angelčki, saj so kot bele kepice, katere lahko pihamo po zraku oz. jih raznaša veter. 
Regratova lučka je odcveteni cvet regrata. Semena, ki se držijo cveta, so na koncu puhasta in bele 
barve. 
Nace je vprašal prijatelja, koliko zob ima piškavih in mu ni hotel verjeti, da nima nobenega. 
Pihnil je v lučko, in kolikor padalc je ostalo na njej, toliko punc ali grehov sem imel … saj veste, rože in 
pikapolonice nikoli ne lažejo … 
Avtorica je uporabila star pregovor, ki pravi, da rože in pikapolonice nikoli ne lažejo. 
 
 

Str. 89 : 
 
Po smislu, na primer:  
Besedilo pripoveduje o žutenah, regratu.  
 
Avtorica pripoveduje predvsem o zanimivostih rastline in predstavi različne igrive prigode z regratovo 
lučko. 
 
Besedilo o žutenah lahko najdemo na primer v knjigah o travniških rastlinah, v raznih publikacijah o 
zdravilnih rastlinah in pripravi čajev, sirupov …, na spletnih straneh, kot je npr. 
https://www.bodieko.si/regrat-kot-zivilo-in-zdravilo. 
 
Besedilo je sestavljeno iz sedem delov/odstavkov. 
 
Po smislu, na primer:  
Žutena oziroma regrat 
 
Na začetku besedila izvemo, za kaj vse lahko koristno uporabimo rastlino, in sicer solato in sirup. 
Avtorica omeni tudi čar regratove lučke. 
 
NAKIT IZ ŽUTEN 
Naslednji odstavek pojasni uporabnost regratovega stebla in kako deklice iz njega lahko izdelujejo 
ogrlice ter zapestnice.  
 
FANTJE IN ŽUTENE 
Naslednji odstavek napove domiselnost fantov z žutenami. 
 
HIP, HIP, HIP, STRAŠEN TRIK 
V četrtem in petem odstavku izvemo, kako je Nace pretental svojega prijatelja in mu v usta porinil 
regratovo lučko. Ta je presenečen začel pljuvati in bil jezen na Naceta. Ampak jezo je hitro potolažil … 

https://www.bodieko.si/regrat-kot-zivilo-in-zdravilo


PRIJATELJEVO MAŠČEVANJE 
V zadnjih dveh odstavkih je opisano maščevanja prijatelja, ki je Naceta zbodel z vprašanjem, koliko 
punc ima. Razložil je pregovor, da kolikor lučk upihneš z regratove lučke, toliko punc imaš.  
 
Zgodba se konča s pregovorom o tem, da rože in pikapolonice nikoli ne lažejo. 
 
Str. 90: 
Maram zanje kot za lanski sneg. – Poved izraža nezanimanje za nekaj oz. nekoga. 
 
 

Str. 91 : 
 
žutene   regrat 

padalci   angelčki 

koralde   ogrlice 

brančulete  zapestnice 

 
 

Str. 91 : 

Po smislu, na primer: 

fant – deček       hiter – počasen 

festival – prireditev      ozek – širok  

nered – razmetanost, zmeda, kaos   laž – resnica 

dobrosrčen – ljubezniv, prijazen   visok – nizek  

 
Str. 92_nal. 1: 
 
Po smislu, na primer: 

babica   stara mama, nona 

z atijem   z očijem/očkom 

gledališče  teater 

središče  center 

ideja   zamisel 

priložnost  prilika 

od doma  od hiše 

urno   hitro 

kul   dobro 

atiju   očku/očetu 

tlak   pritisk 

pričesko  frizuro 

odvetnik  advokat 



aktovko  kovčkom 

pravkar   ravnokar 

voznik   šofer 

letališča  aerodroma 

šalo   smešnico 

uvod   začetek 

smešno   šaljivo 

neumno  nespametno 

na koncu  na zaključku 

nasmejala  narežala 

izvrstna   odlična 

 
 
Po smislu, na primer: 

najlepša  najgrša 

urno   počasi 

smešno   žalostno 

neumno  pametno 

koncu   začetku 

 
 
Str. 92_nal. 2: 
 
Po smislu, na primer: 

plah   pogumen 

jezljiv   spravljiv 

lažniv   resnicoljuben 

radodaren  skopuški 

marljiv   len 

premeten  neiznadljiv 

deloven  len 

pazljiv   nepazljiv 

neumen  pameten 

agresiven  miroljuben 

 
 

Str. 94 : 

Po smislu, na primer: 

Harfa je glasbilo s strunami in jo uvrščamo v družino brenkal. 

Harfa je sestavljena iz trupa, strun in podstavka s pedali. 

Harfin trup je pokončen in upognjen. 

Harfa ima 45 ali 47 strun, rdeče in modre oz. črne barve. 

Harfa ima na podstavku pedale.  

Pedali preglašujejo harfo, saj so povezani s strunami. 



 
 

Str. 94 : 

Po smislu, na primer: 

VRSTE: ljudske, koncertne, zgodovinske, električne, laserske harfe 

MATERIAL: les 

UPORABNOST: različne harfe se uporabljajo za različne zvrsti glasbe 

SESTAVNI DELI: trup, strun, podstavek s pedali 

VIDEZ OZ. ZUNANJOST 

OBLIKA: harfin trup je pokončen in upognjen 

BARVA: črna, rjava 

VELIKOST: visoka je do 180 cm in težka od 35 kg do 45 kg 

 

Str. 95 : 

Po smislu. 

Str. 95 : 

Po smislu, na primer: 

- čustva: jeza, strah, veselje, žalost, gnus, presenečenje 

- družina: mama, oče, babica, dedek, sestra, brat … 

- žival: opica, lev, sinica, muca, pes, tiger … 

- rastlina: marjetica, jelka, hrast, vijolica, trava … 

- ločilo: vejica, pika, klicaj, vprašaj, narekovaj, oklepaj … 

- bolezen: angina, gripa, pljučnica, rdečke, norice … 

- jezero: Blejsko, Bohinjsko, Cerkniško, Bloško, Črno, Bukovniško … 

 

Po smislu, na primer: 



- vozila 

- družina 

- poslopja, stavbe, javni prostori 

- revije 

- gorovja, gore 

- športi z žogo 

Str. 95 : 

Po smislu, na primer: 

- kričati – vpiti; veselje – radost; zrcalo – ogledalo; splet – medmrežje, internet; pes – kuža; 
listopad – november  

- žalost – veselje; jok – smeh; zaspanost – živahnost; jutro – noč; mraz – toplota; strahopetec – 
pogumnež  

 
 
Str. 96_nal. 1: 

Na brenkala brenkamo. Med njih sodijo kitara, harmonika, harfa, orgle, tamburice, citre. 
BRENKALA 
Na godala godemo. Godalni kvartet sestavljajo violina, viola, trobenta, čelo, boben, klavir in 
kontrabas. GODALA 
 

Po smislu, na primer: 

- flavte, oboe, klarineti, fagoti, saksofoni 

- trobenta, rog, pozavna, tuba 

 
 
 
Str. 96_nal. 2: 

- mesta 

- državne ustanove 

- ljudski običaji, ljudsko izročilo 

- pesniki 

- ljudske pesmi, narodne pesmi 

 
 
Str. 97_nal. 3: 

_3__fantek, punčka     1 SOPOMENKI 



_5__travnik, travnat     2 NADPOMENKI 
_1__roža, cvetlica     3 PROTIPOMENKI 
_2__roža, vrtnica     4 MANJŠALNICI 

5 BESEDI SPADATA V ISTO BESEDNO DRUŽINO. 
 

Str. 96_nal. 4: 

Po smislu. 
 

Str. 98 : 

Po smislu. 

 
 
Str. 99_nal. 1: 

Po smislu, na primer: 

Zastava je kos tkanine določene barve ali več barv, ki predstavlja simbol kake države, naroda, 

organizacije. 

Bršljan je rastlina, katere listi se vzpenjajo po deblu ali zidu.  

Maj je mesec, ki je najbolj zelen in cvetoč v letu. 

 

Primorska je pokrajina, ki leži na zahodu Slovenije. 

 

Pomaranča je južno drevo, ki ima oranžne užitne sadeže.  

 

Vas je naselje, katerega prebivalci se ukvarjajo večinoma s kmetijstvom. 

 

Noč je čas teme, del dneva, ki se začne s sončnim vzhodom in konča s sončnim zahodom. 

 
 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

Str. 103_nal. 1: 

Po smislu. 
 

Str. 104_nal. 2: 

Cvetlica v lončku je ovenela. Stara mama je žalostno gledala posušeno rastlino z velikim 
cvetom v posodi in jo z zalivanjem skušala rešiti. Popoldne jo je obiskala vnukinja. Z vrečke je 
vzela zavoj in ga dala babici ter ji rekla: ≫Ta roža je zate, babi!≪ 
≫Ne bodi strahopeten, Lan! Poglej se v ogledalo in se sam prepričaj, da rana ni tako huda.≪ 



Lan je stopil pred zrcalo in se boječe zazrl vanj. Na licu je imel majhno krvavo prasko. 
 
Str. 104_nal. 3: 

- mladost – starost 

- spomniti se – pozabiti 

- laž – resnica 

- melo – veliko 

- razmetano – pospravljeno 

- preteklost – sedanjost 

- hrup – tišina 

- preširok – preozek 

- ohlapen – oprijet 

- dopoldne – popoldne 

Po smislu. 
 

Str. 105_nal. 4: 

ORODJA: kladivo, lopata, klešče, izvijač 
PLANETI: Saturn, Venera, Mars 
PLOVILA: barka, podmornica, ladja 
 
PREČRTANO: Sonce, Luna, vrtalni stroj, vlak 
 
 

Str. 105_nal. 5: 

Po smislu, na primer: 

- drevesa: smreka, jelka, hrast, češnja, višnja, jablana … 

- žuželke: metulji, čebela, osa, čmrlj, muha, kačji pastir … 

- ljudski običaji: gregorjevo, pust, jurjevanje, kurentovanje … 

- deli telesa: noge, roke, glava, trup, vrat, stopala, prsti … 

- iglavci: bor, jelka, smreka, macesen … 

- rastline: trava, drevesa, rože, kaktusi … 

- revije: Moj planet, Pil, Gea, Smrklja … 

- vozila: motor, avtomobil, tovornjak, avtobus … 


