
 

NALOGA 

SLOVENSKI JEZIK  

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: 

 navede, ali je osnovno šolo obiskoval v slovenskem jeziku in ali se mu 

zdi, da slovenščino dobro obvlada; 

 pojasni pojem maternega jezika in njegov pomen ter premisli, kateri je 

njegov materni jezik in zakaj, 

 si ogleda zemljevid v učbeniku in navede, kje izven meja RS živijo 

Slovenci, ki govorijo slovensko, ter pojasni pojma zamejstvo in 

izseljenstvo, 

 premisli in zapiše, ali je že slišal za etnične manjšine, kaj ta pojem 

pomeni, kje imamo Slovenci ta status in katere pravice nam pripadajo 

ter kaj je kulturna asimilacija; 

 pojasni pojme drugi jezik, tuji jezik, državni jezik, uradni jezik in jezik 

Evropske unije, 

 odgovori na vprašanja: 

1. ali imajo Romi pri nas status etnične manjšine in kateri dve etnični 

manjšini živita pri nas in kje; 

2. po čem najlažje spoznaš, da si na dvojezičnem ozemlju, 

3. ali se pojma materni jezik in narodnost pokrivata, 

4. kateri je tvoj jezik okolja, če živiš v tujem kulturnem okolju. 

 

S katerim šolskim predmetom bi deloma lahko povezal obravnavano snov? 

Ali si že kdaj prišel v stik z ljudmi, ki prihajajo iz Prekmurja oz. Slovenskega primorja 

in niso slovenskega rodu? Si razumel njihovo govorico? Kako sicer govorijo 

slovensko in kje so se ta jezik naučili? Kateri jezik govorijo vsak dan v krogu svoje 

družine? 

Kateri jezik pa ti uporabljaš doma, če živiš v tujem kulturnem okolju? 

Ponosen sem, da je moj materni jezik ……………………………… . 

 

 



 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

Standardi znanja 

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. 

 

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


