
 

NALOGA 

PRASLOVANŠČINA IN NASTANEK SLOVENSKEGA JEZIKA  

Dijak prebere poglavja v učbeniku, v pomoč mu je tudi priporočena spletna stran, na 

kateri odgovori na vsa vprašanja in reši naloge, nakar vloži v svoj listovnik sestavek, 

v katerem: 

 zapiše, ali kaj iz zgodovine slovenskega jezika že ve; 

 pojasni pojem indoevropskega prajezika in navede njegove značilnosti; 

 poišče podatke, na osnovi katerih delimo indoevropske jezike; 

 zapiše glavne skupine kentumskih in satemskih  jezikov in premisli, kam sodi 

njegov jezik okolja, če živi v tujini, 

 zapiše, katere jezike predstavlja pojem ugrofinska skupina in jih poišče na 

zemljevidu; 

 na zemljevidu poišče domovino praslovanščine in zapiše, kje in kdaj naj bi se 

začel njen razvoj; 

 našteje vsaj 3 lastnosti praslovanščine; 

 pojasni, zakaj so se razvili posamezni slovanski jeziki; 

 se pouči, v katerem stoletju so predniki Slovencev poseljevali današnje 

slovensko ozemlje; 

 pojasni, v katerih današnjih državah so v 9. stoletju živeli Slovenci; 

 zapiše, katero posebnost ima slovenščina še danes; 

 zabeleži, katere pisne dokaze imamo, da je bila slovenščina v 14. in 15. 

stoletju samostojni slovanski jezik in že razcepljen na narečja. 

Dijak reši naslednjo nalogo. 

1.) V katero jezikovno skupino sodijo francoščina, angleščina, romunščina, 

švedščina, bolgarščina, hrvaščina, katalonščina, nemščina, italijanščina? 

 

Kaj si se naučil pri obravnavani temi? 

Ali ti je pri tem kdo pomagal? Si se sam znašel pri branju zemljevidov? 

Kaj se ti zdi, da si se naučil in da je uporabno v vsakdanjem življenju? 

Katere od jezikov pa ti obvladaš in v katero skupino sodijo? 

 

 



 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

S 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

tandardi znanja 

 

Vir: Na pragu besedila 1 (2008-posodobljena izdaja). Založba Rokus-Klett, d. o. o. Lj. 

 


