
ELEKTRONSKO GRADIVO  
NA www.iRokus.si

• elektronska oblika samostojnega 
delovnega zvezka 

• rešitve nalog

PODPORA ZA UČITELJA  
NA www.devetletka.net

• predlog letne priprave 
• predlog dnevnih priprav 
• elektronske prosojnice za jezikovni pouk 
• rešitve nalog v PDF-obliki

Od glasov do knjižnih svetov  
Avtor in avtorici: Peter Avbar, Damijana Dolenc, dr. Petra Kodre

Odlike serije
 samostojni delovni zvezek združuje učne 

vsebine za jezikovni in književni pouk 

 gradivo vodi učenke in učence od 
spoznavanja glasov, črk in socialnih zvrsti 
jezika prek odkrivanja pomenskih razmerij 
ter besednih vrst, stavkov in povedi do 
opazovanja in tvorbe besedil

 del, ki je namenjen literarnim temam, 
prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno 
odbranih izbirnih besedil; vanj so vključena 
predvsem tista umetnostna besedila, za katera 
izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci in 
učenke dobro sprejemajo

 knjižna molja, prikupna risana junaka, 
spremljata učence in učenke skozi gradivo 
ter jim pomagata premagovati jezikovne, 
pravopisne in še kakšne ovire

Kako je prav: V garderobi 
odložite svoje plašče ali 

vaše plašče? Svoje! Plašč je namreč last osebe, ki je obiskala gledališče.
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Odnosi med besedami

Beseda

V tem poglavju: 

– ponovno ozavestiš pojme beseda, besedna zveza in stalna besedna zveza,

– se spomniš, kaj so to sopomenke, protipomenke, nadpomenke in 

podpomenke,

– utrdiš svoje znanje o besedni družini in besednem korenu, 

– osvežiš znanje o domačih in prevzetih besedah ter slogovno  

(ne)zaznamovanih besedah,

– spoznaš, kaj so tvorjenke in kaj netvorjenke, ter iz besednih zvez tvoriš 

tvorjenke, 

– vadiš zapisovanje imen prebivalcev.

Beseda in besedna zveza

Beseda je natančno določeno zaporedje črk oz. glasov, ki jih med sabo ni 

mogoče zamenjati, saj je od tega zaporedja odvisen pomen besede (npr. 

oranžen, zgodaj). 

 
1  Iz črk, ki sestavljajo ime tvoje šole, tvori novo besedo. Komu v razredu bo uspelo poiskati 

najdaljšo? Zapiši jo.

  

 
2  Kako pri zapisovanju ločujemo besede? Odgovori tako, da obkrožiš črko pred pravilno zapisano 

povedjo. 

  a) Slovenski pesnik in borec za severno mejo Rudolf Maister se je rodil 29. 3. 1874.

  b) Slovenski pesnik in borec za severno mejo Rudolf Maister se je rodil 29.3.1874.

Sopomenke so besede, ki imajo enak ali skoraj enak pomen (npr. voznik – šofer). 

Protipomenke so besede z nasprotnim pomenom (npr. blizu – daleč).

Podpomenke so besede z ožjim pomenom, nadpomenke pa besede s širšim 

pomenom (npr. klobuk – pokrivalo). 

 
10  Zven glasov vpliva tudi na rabo predlogov. Dobro si oglej sliko in dopolni pravilo o pisanju 

predloga z/s. 

TA  SUHI 
ŠKAFEC 
PUŠČA. 

TA  SUHI 
ŠKAFEC 
PUŠČA. 

Predlog  pišemo pred besedami, ki se začnejo na soglasnike iz povedi 

. Povsod drugod pišemo predlog  

(npr. 
 in ). 

 
11  Pripiši predlog z/s. Pomagaj si z zapisanim pravilom in glasno izgovarjavo. 

  a)  Ano d)  Tržačanom g)  Nezemljanom

  b)  Blažem e)  Postojnčanom h)  vesoljcem

  c)  Tino f)  Zemljanom 

  č)  Škofjeločanko

 
12  V razredu se preizkusite in ugotovite, komu med vami bo največkrat uspelo hitro in pravilno 

ponoviti poved Pešec gre peš čez cestišče. Kaj misliš, zakaj je to tako težko? 

 Poznaš tudi ti (ali kdo drug v razredu) še kakšno podobno glasovno igro? Če jo, jo zapiši. 

  

No, pa izgovorite tole:  
Na vrh brda vrba mrda. 

Ne razumem, kako 

lahko kdo reče s Ano. 

Saj si prej jezik zlomiš, 

kot kaj takega izustiš! 

iZnam za več: Slovenščina
Avtorice: Dragica Kapko, Nana Cajhen, Nevenka Drusany

Zbirka iZnam za več: Slovenščina – Razlage in vaje za več znanja je 
namenjena učencem in učenkam, ki želijo izboljšati svoj učni uspeh brez 
inštrukcij, se pripraviti na preizkuse ter ponoviti in utrditi svoje znanje. 

Prenovljena vadnica z osveženo grafično podobo vsebuje posodobljena 
besedila in raznolike naloge, ki so namenjene popestritvi dela pri pouku in 
doma. V zadnjem delu so dodani preizkusi za preverjanje znanja in rešitve. 
Preizkusi so opremljeni s točkami, s katerimi lahko učenka/učenec ovrednoti 
svoje znanje in napredek. 

Odlike prenovljene izdaje:
• osvežena grafična podoba
• celovit pregled snovi v posameznem razredu
• posodobljena besedila
• vključene pravopisne teme
• preizkusi v interaktivni obliki s takojšnjo povratno informacijo 

NOVO: interaktivna vadnica na www.znamzavec.si
V vadnici je koda za dostop do interaktivnega gradiva na www.znamzavec.si,  
ki pomembno nadgrajuje tiskano različico. Interaktivno gradivo vsebuje 
preizkuse s takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti rešitev.

Zbirki za pripravo na NPZ
Avtorice: Mojca Bahun, Nuša Drinovec Sever, Petra Jesenovec,  
Marjeta Kmetič, Vanja Kavčnik Kolar, Vesna Kumer, Maja Laznik,  
Neža Ritlop, mag. Nataša Špolad Manfreda

Zbirki preizkusov za pripravo na nacionalno preverjanje 
znanja SLOVENŠČINA 6+ in SLOVENŠČINA 9+  
pomagata učencem in učenkam utrditi znanje in se kar 
najbolje pripraviti na nacionalno preverjanje znanja.

Zbirka za 

učinkovito 

utrjevanje 

znanja doma




