
9. a (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  

Dragi devetošolci! 

V 8. tednu si boste vzeli čas za vaše delovne zvezke in jih uredili. Pripela 

vam bom rešitve dveh tednov. Prosim, da ste pri pregledovanju natančni. 

Ta teden bomo pregledali še zadnjo besedilno vrsto – sožalje. Ko se 

vidimo v šoli, imejte vsi s seboj delovne zvezke, saj jih boste oddali in tako 

pridobili 2/2 vaše ocene.  

Še vedno velja, da ponavljajte jezik in literaturo za nazaj, saj bomo oboje 

še preverjali. 

● V DZ na str. 136 rešite naloge od 1 do 7. 

● V zvezek zapišite: 

SOŽALJE 

Je besedilna vrsta, s katero izrazimo sočutje nekomu, ki je izgubil koga 

svojih bližnjih. Je kratko besedilo, v katerem izrečemo sožalje naslovniku. 

Lahko na kratko označimo pokojnika in povemo, zakaj je bil pomemben 

za nas.  

Lahko so uradna in neuradna. 

● Spodaj imate rešitve vaj v DZ. Natančno preglejte svoje rešitve, 

obkljukajte pravilne, napačne popravite. 

 

Lep pozdrav, 

        vaša učiteljica Katarina 
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REŠITVE DELOVNEGA ZVEZKA STR. 105—112 

1. naloga: / 

2. naloga: O kolednikih in koledovanju. 

3. naloga: sabljo in nož / kredo in zvezdo 

4. naloga: Včasih so se koledniki skrivali, pili žganje, velikokrat je 

prišlo do pretepa. 

5. naloga: Ne. Odvisno od kraja (narečja) in starosti. 

6. naloga: B 

7. naloga:  

a) voščijo  napišemo  se kažejo 

b) NE – 2. poved ga nima 

c) praznike – Kaj (T) 

    začetnice  imen treh kraljev in leto obiska – Kaj (T) 

8. naloga: Ne. Manjka pdv. 

9. naloga: 

povedek: so namenili 

osebek: koledniki 

predmet v rodilniku: / 

prislovno določilo vzroka: zaradi pomanjkanja 

10. naloga:  

V prazničnem času so po vaseh hodili božični koledniki. 

To so bili vaški fantje. 

Besedila pesmi kolednic so bila skoraj v vsaki drugačna. 

Na Gorenjskem so peli tudi šestletni otroci. 

11. naloga:  

Izpisani predmet Vprašalnica Sklon 

zanimivosti o kresih Česa? R 

praktičen namen Kaj? T 

organizacijo prireditve Kaj? T 

 

 



12. naloga: 

v razpadajoči hiši – Kje? – PDK 

poleti – Kdaj? – PDČ 

zaradi vzdrževalnih del – Zakaj? – PDV 

v letnem času – Kdaj? – PDČ 

na avtocesti – Kje? – PDK 

od nenehnih skrbi – Zakaj? – PDV 

včeraj – Kdaj? – PDČ 

od Kranja do Ljubljane – Od kod do kod? – PDK 

brez večjih težav – Kako? – PDN 

13. naloga: Po smislu. 

14. naloga:  

Poved s prilastkovim odvisnikom: 

ki je v nekaterih krajih po Sloveniji še živa. 

Poved s časovnim odvisnikom: 

ko je povsod razsvetljeno 

Poved z načinovnim odvisnikom: 

da lahko s petjem razveselijo čim več ljudi 

15. naloga: NE  DA  DA  DA  DA  NE 

16. naloga:  

Jeri so povedali, da mora naslednje jutro oddati seminarsko nalogo. 

Medtem ko je Polona govorila, so jo najmlajši radovedno opazovali. 

Lastovke, ki gnezdijo v sosednjem hlevu, bodo kmalu odletele. 

Kaja je zjutraj odšla na izlet, ne da bi o tem povedala svojim staršem. 

Gospoda Bregarja je zanimalo, koliko časa bodo še ropotali gradbeni 

stroji. 

Ker se je Eva domov vrnila pozno, so bili njeni domači že zaskrbljeni. 

Kljub temu da je v rokah držala vrečke, je brez težav odprla vhodna 

vrata. 



Če bo Klemen govoril tako glasno, bo čez nekaj let imel težave s svojim 

glasom. 

17. naloga:  

smo šoloobvezni otroci zamudili šolski avtobus   

Zakaj smo zamudili?     vzročni 

je Tim delal referat za geografijo 

Kdaj je delal?      časovni 

Stricu je uspelo sestaviti garderobno omaro 

Kako je uspelo?     načinovni 

Hišo so morali obnoviti 

Katero hišo?      prilastkov 

Domna je zanimalo 

Kaj ga je zanimalo?     osebkov 

oče še vedno ni bil zadovoljen z njo 

Kljub čemu ni bil zadovoljen?   dopustni 

Na morje bomo prispeli v treh urah 

Pod katerim pogojem bomo prispeli?  pogojni 

Miha se je spraševal 

Kaj se je spraševal?     predmetni 

so se ljudje iz srca smejali 

Kje so se smejali?     krajevni 

Petra je na pošto odnesla pismo 

Čemu je odnesla?     namerni 

Pri Novakovih niso točno vedeli 

Česa niso vedeli?     predmetni 

me na trening vozi starejši brat 

Od kdaj me vozi?     časovni 

Plezanja po steni se je vsak lotil 

Kako se je lotil?     načinovni 

 



Jure je odlično odigral skladbo 

Kljub čemu je odigral?    dopustni 

je moral dvigniti roko 

Kdo je moral?      osebkov 

Očetov prijatelj se je odselil v Nemčijo 

Kateri prijatelj?      prilastkov 

moraš vsak dan resno trenirati 

Pod katerim pogojem moraš trenirati? pogojni 

18. naloga: 

časovni odvisnik 

Ko je Jure tiho stopil v hišo, je pri mizi zagledal babico. 

vzročni odvisnik 

Tevž je stekel proti domu, ker je za seboj slišal nenavadne zvoke. 

dopustni odvisnik 

Čeprav Veronika na natečaju ni bila nagrajena, zelo rada riše 

portrete. 

namerni odvisnik 

Sošolec je nenadoma stopil proti Timu, da bi ga presenetil. 

prilastkov odvisnik 

Na drevo, ki je stalo za hišo, smo dali ptičjo hišico. 

načinovni odvisnik 

Primož je čez križišče zapeljal, brez da bi se ustavil pri rumeni 

luči. 

dopustni odvisnik 

Maja je spekla okusno čokoladno torto, čeprav ni imela recepta. 

19. naloga: 

Ko je bilo konec filma, je Lea brez težav zaspala. 

Ker je gospod Bogataj potoval v Bruselj, je odpovedal vsa svoja 

predavanja. 

Jera mi je pred preizkusom še enkrat pojasnila, kako je zgrajen 

atom. 



Kjer je bilo igrišče, so se tudi odrasli počutili kot otroci. 

Jure je s starta stekel, kot bi bil ubežnik. 

Kdor je odkritega srca, ima vedno okoli sebe veliko prijateljev. 

Nenadoma je Dare začutil v prsih bolečino, ki je bila pekoča. 

Ker je bilo sojenje pristransko, so se igralci nasprotne ekipe 

pritožili delegatu tekme. 

20. naloga: 

Jaka je vedel za stričevo pot v Slovenijo. 

Kljub Sonjinemu vstopu skozi stranska vrata jo je Nik opazil. 

Zaradi treme pred nastopom jim je mentorica namenila nekaj 

spodbudnih besed. 

Potem ko je brat opravil vozniški izpit, me je peljal do babice v 

sosednji kraj. 

Tina je stekla v hišo vsem povedat zanimivo novico. 

Sosed je kupil novo kolo rdeče barve. 

V primeru premalo prijavljenih učencev naslednje leto ne bo 

izbirnega predmeta retorika. 

Prodajalec časopisov je že zgodaj zjutraj v svojem kiosku. 

21. naloga: C  C  B   

22. naloga: Po smislu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE DELOVNEGA ZVEZDA STR. 114/1—11 

1. naloga:  

a) V domovini nihče ne uživa ugleda, časti. 

b) Ime: Plečnik, Kopitar 

    S čim se ukvarja? arhitekt, hokejist 

2. naloga: 

a) B 

b) Č 

c) Po smislu. 

3. naloga: 

1. odstavek: otroštvo in šolanje 

4. odstavek: vojna in taborišče 

5. odstavek: zaključek študija 

7. odstavek: dela 

8. odstavek: nagrade 

4. naloga: NE  DA  NE  DA  DA  NE 

5. naloga:  

a) Boris Pahor se je rodil 26. 8. 1913 v Trstu. Kot otroka ga je močno 

zaznamoval požig slovenskega narodnega doma v Trstu 1920, le nekaj let 

zatem pa še prepoved slovenskih šol. Od 1923. leta je tako nadaljeval 

šolanje v italijanščini. Potem ko je končal osnovno šolo, se je leta 1930. 

vpisal na semenišče in na njem čez 5 let maturiral. Leta 1938 se je vpisal 

na teološko fakulteto. 

b) O času dogajanja. 

6. naloga: 

a) - 1938 

    - takrat 

    - pod fašizmom 

    - 1941 / končno 

    - po koncu zdravljenja 

    - 1947 



b) Ker je pomembno za nek kronološki pregled. 

7. naloga:  

a) so bila, je prišel, se je poročil, se je zaposlil, je izšel 

b) Glagoli so v pretekliku, saj besedilo govori o dogodkih, ki so se že 

zgodili. 

8. naloga: 

a) starost ob požigu doma / počutje, vpliv nanj ob ukinitvi 

slovenske šole / razlog neuspeha v šoli 

b) Izpuščeni podatki niso stvarni oz. subjektivni. 

Ni jih mogoče preveriti v zgodovinskih listinah. 

V njih pisec predstavlja osebne izkušnje in mnenja. 

Zaradi njih je besedilo bolj živo in privlačno za bralca. 

9. naloga: 

 močno / brutalni 

 iz dneva v dan / požiral 

 prelomna 

 boleč / pretresljiv 

 izjemna / zaslužila 

 končno / cenjenih / spoštovanih 

10. naloga: Besedilo je bilo objavljeni v časopisu. 

Značilnosti besedila: publicistični jezik, subjektivnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. naloga: 

a) 

1930—1935, koprsko 
semenišče 

Na skrivaj bere slovenske knjige. 

med študijem (1936) Pretrese ga umor zborovodje Lojzeta 

Bratuža. 

v obdobju študija (od 

1936) 

Zavzemati se začne za pravice slovenščine. 

jesen 1943 — januar 1944 
Trst 

Pridružitev in delovanje v OF. 

28. februar 1944 Trst Poslan v nacistično koncentracijsko 

taborišče. 

po diplomi Vključi se v slovensko kulturno in politično 

življenje. 

1953 Trst Kot profesor se zaposli v srednji šoli. 

decembra 2009 Odkloni nagrado, ki mu jo ponudi tržaški 

župan. 

 

b) 5 – Prešernova nagrada    6 – francoski red legije časti 

    2 – roman Onkraj pekla so ljudje   3 – zbirka kratke proze Kres v 

pristanu 

    4 – roman Nekropola    1 – roman Mesto v zalivu 

 

 

 

 

 


