
 

NALOGA 

SOCIALNE ZVRSTI 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 tudi on obvlada kakšno narečje, ali vsak dan uporablja katero od 

interesnih govoric in katere interesne zvrsti že pozna iz osnovne šole; 

 pojasni pojem socialnih zvrsti in se pouči, kako jih delimo; 

 zabeleži razlike zbornega in knjižnega pogovornega jezika in značilnosti 

neknjižnih socialnih zvrsti; 

 premisli, v katero socialno zvrst prištevamo slovenska narečja, koliko jih je, 

kdo jih uporablja, in navede vzroke, zakaj so nastala; 

 navede, koliko narečnih skupin poznamo in katera večja mesta v posameznih 

pokrajinah pozna; 

 našteje značilnosti posameznih interesnih zvrsti in zapiše 5 slengizmov in 

žargonizmov in pojasni pojma; 

 premisli, ali so besede interesnih zvrsti slogovno zaznamovane in ali jih lahko 

uporablja v svojih pisnih izdelkih v šoli. 

 

Dijak reši naslednji nalogi s pomočjo navodil. 

1.) Naštej 10 besed, besednih zvez interesnih zvrsti in jih uporabi v kratkih 

povedih. 

2.) Katero interesno govorico prepoznaš v besedilu? 

Upisu se je na ekonomski faks, pa mate sploh ne zna.    ………………………………. 

Avto mi je crknu. A je potrebna generalka? ……………………………………………… 

Dons mam pa test iz slove. ………………………………………………………………… 

Operacija Rodeo se začenja.  ……………………………………………………………… 

Šraufnciger pa kelo in mauto uzem sabo. ………………………………………………… 

33 77 99 – kličem. ……………………………………………………………………………. 

Frendica ma  kmal rojstn dan. A prideš na žurko?…………………………………………  

 



 

Katera od interesnih govoric se ti zdi zanimiva? Katero ti uporabljaš? Kako se dijaki 

pogovarjate med seboj v šoli? 

Si že kdaj prisluhnil pogovoru klošarjev, narkomanov? Si razumel vse, o čemer so 

govorili? 

Iz katere narečne skupine prihajaš? Je tvoj pouk v osnovni šoli potekal v narečju? 

Katero je glavno mesto pokrajine, od koder prihajaš? 

 

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. 

 

 

 

 


