
13. Na šoli izvedite anketo o bralnih navadah. Najprej razmislite in se v razredu pogovorite, koga boste 
anketirali in katera vprašanja boste postavili.

 Oblikujte štiri skupine in si razdelite naloge. Ena skupina naj pripravi vprašanja, druga opravi anketo, 
tretja skupina zbere, pregleda in uredi odgovore, četrta naj napiše poročilo o bralnih navadah. 
Poročilo pokažite učitelju/učiteljici, ki vam bo povedal/-a, kako ga lahko izboljšate.

 Po elektronski pošti pošljite poročilo uredniku šolskega časopisa. Napišite mu, kaj mu pošiljate, in ga 
prosite, naj presodi, ali je poročilo zanimivo za objavo v šolskem časopisu.

14. V razredu pripravite radijsko ali televizijsko oddajo z naslovom Poročila. Vsakdo naj napiše kratko 
poročilo o aktualnem ali zanimivem dogodku in ga prebere. Oddajo lahko tudi posnamete in 
posnetek objavite na spletni strani šole.

15. V knjižnici ali na spletu poišči Jurčičevo besedilo Kozlovska sodba v Višnji Gori in ga preberi.  
Predstavljaj si, da o tem dogodku poročaš za humoristični časopis. Napiši poročilo. Kako boš 
dosegel/dosegla humorne učinke? Spomni se, kaj ste se o komičnosti in doseganju tega učili  
pri pouku književnosti.

12. Oglej si preglednico v drugem besedilu 11. naloge. Zakaj je 6. b na seznamu za 9. a, čeprav je ta 
razred zbral več papirja? Pojasni.

TVORIMO BESEDILO

POROČILO
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S kazalnimi zaimki tisti, tista, tisto kažemo na osebe, predmete, lastnosti ipd., ki so prostorsko ali časovno 
bolj oddaljeni. Sklanjamo jih podobno kot pridevnike, npr. tisti, tistega, tistemu.

Kadar kažemo na prostorsko in časovno najbolj oddaljene osebe, predmete, lastnosti ipd., uporabimo 
kazalne zaimke oni, ona, ono. Tudi te sklanjamo podobno kot pridevnike, npr. ono, onega, onemu.

7. Izberi ustrezno obliko kazalnega zaimka.

a) Pripoveduj nam o temu/tem športnem dogodku.
b) Tecimo k tistemu/tistem drevesu.
c) Ne morem zaupati ti/tej ženski.
č) Pred takšnim/takšnem preizkusom me je strah.
d) Ne piši s temu/tem pisalom. 

Ona je kazalni zaimek?  
Ali ni to tudi osebni zaimek?

8. V razredu se pogovorite o kazalnih zaimkih v tujem jeziku, ki se ga učite v šoli. Ali prav tako pozna 
različne oblike kazalnih zaimkov glede na to, ali kažejo bližnje oz. oddaljene osebe, predmete, 
dogodke?

9. Prelistaj samostojni delovni zvezek od str. 69 do str. 90 in si oglej, kako si reševal/-a naloge.
 Razmisli o svojem znanju. V preglednici zaznamuj s ✔.

OBVLADAM. POTREBUJEM VEČ VAJ.

raba svojilnih zaimkov

raba vprašalnih zaimkov

raba oziralnih zaimkov

raba kazalnih zaimkov

 Poročaj učitelju/učiteljici, ki ti bo svetoval/-a, kako lahko izboljšaš svoje znanje.

A L I  V E Š ?
V različnih koncih Slovenije lahko slišimo različne besede za kazalni zaimek ta. Mariborčan bi na primer 
rekel toti, Novomeščan talele, Slovenjgradčan šeti, nekdo iz Murske Sobote pa tej. Kako pa rečete v vašem 
kraju? 

ZAIMEK

90
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