
SLOVENŠČINA–9. RAZRED 

Navodila za samostojno delo 

 

 Torek, 7. 4. 2020 

TEMA: Vrste besedil 

 Najprej preglej REŠITVE. Rešitve nalog najdeš tudi na portalu ucimte.com 

 

KLOPOTEC 

Praktičnosporazumevalno, uradovalno, publicistično in strokovno besedilo 

 

7. naloga: 

a-naloga: 

DA  NE 

Naslovnik besedila C: bralci Dela 

Naslovnik besedila Č: bralci/uporabniki Slovenskega etnološkega leksikona 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Pisec besedila C: Po mojem mnenju je pisec besedila novinar, ki je napisal članek o klopotcih in ga 

objavil v časopisu Delo. 

Pisec besedila Č: Pisec besedila je strokovnjak/etnograf, saj je besedilo zelo strokovno in ga je lahko 

napisal le nekdo, ki se spozna na klopotce. 

c-naloga: 

Pisec je predstavil v besedilu 

C   izdelovanje klopotca.   Č   uporabo klopotca. 

Č   dele, iz katerih je sestavljen klopotec.  C   povezanost krajanov zaradi šeg. 

C   tekmovanje v postavljanju klopotca.   C   ljudske šege in navade, povezane s klopotcem. 

č-naloga: 

Besedilo Leseno motovilo preganja škorce  je namenjen samo tistim bralcem, 

ki jih zanima slovenska ljudska dediščina. 

 

Sestavek Klopotec je namenjeno   bralcem ne glede na njihov poklic 

in izobrazbo, saj piše o splošnih stvareh. 

d-naloga: 

leseno motovilo 

e-naloga: 

DA  NE 

Na primer, tri besede/besedne zveze od:  

leseno motovilo, napravica, bistra spoznanja, pubecev, nad vinorodnimi deželicami, razbobnali. 

f-naloga: 



Beseda pubecev je v besedilu zapisana poševno, ker je to narečna beseda, ki jo uporabljajo na 

Štajerskem/ker to ni knjižna beseda in je ne razume vsak bralec. 

g-naloga: 

Podobna besedila bi lahko prebral/-a oz. slišal/-a 

A   v šolskih učbenikih.   D v Gei. 

B   v poročilih po radiu.   E na forumu Ringaraja.net. 

C v športni oddaji po TV.   F v oddaji za vrtičkarje. 

Č v dnevnem časopisu. 

 

 

9. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Vsem piscem leksikona je skupno to, da so vsi strokovnjaki s področja etnologije.  

b-naloga: 

A   Zgodovina. 

B   Narodopisje. 

C   Naravoslovje. 

Č   Obrt. 

c-naloga: 

etnološki – tak, ki se nanaša na etnologijo; narodopisen, narodosloven 

č-naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Pojasnilo: Avtorji so morali izbirati teme, ki so povezane le s področjem etnologije in ne s katerega 

koli področja. 

 

10. naloga: 

Po smislu, npr.: 

DA NE 

Pojasnilo: Teh besed nikoli ne uporabljam, ker v naših krajih ni klopotcev, to pa so sestavni deli 

klopotca/saj to niso besede, ki bi jih uporabljal/-a v pogovoru s prijatelji, sorodniki, učitelji.  

a-naloga: 

A   V vsakdanjem pogovoru s prijatelji, saj so splošne in imajo zelo veliko različnih pomenov. 

B   V novinarskih poročilih, saj so čustveno zaznamovane in je zaradi njih besedilo bolj živo in 

      zanimivo. 

C   V besedilih, ki jih pišejo strokovnjaki za kulturno dediščino, saj z njimi poimenujejo točno 

      določene stvari. 

b-naloga:  

Take besede so strokovne besede.  

 

11. naloga: 

Besedilo C   je natančnejše. 

Besedilo Č  je bolj živo. 



 

 

 Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ ll, str. 100–102, nal. 14 in 15. 

 

 

NE POZABI! 
 
Do naslednjega petka, 10. 4. 2020, natipkaj razmišljanje ob izbranem citatu, 
ki si ga napisal/-a v petek, in ga pošlji na moj e-naslov 
olga.omejc@guest.arnes.si . 
Ko natipkaš besedilo, ga še enkrat preberi in popravi napake. 
 
 

 

 

mailto:olga.omejc@guest.arnes.si

