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Čas: od 6. 4. do 10. 4. 2020 

Slovenščina za tujce – 3. stopnja                                                                                    

Delo z besedilom 

1. Preberi besedilo 

Žan in Pia 

(Roman v nadaljevanjih – prvo poglavje) 

Nekoč, ne, ne, ne, ta zgodba se ne začne z nekoč – ta zgodba se dogaja danes. V stolpnici nasproti tebe živi 

fant – navaden fant, črnih las, po navadi oblečen v sprane kavbojke. Kmalu bo dopolnil 13 let in ta leta ga že 

pošteno mučijo. Ne, ne boli ga križ zaradi let, ga pa včasih boli srce od zaljubljenosti, drugič glava od učenja, 

tretjič koleno, ki ga je podrsal na nogometu, četrtič bi ga lahko bolel jezik ali pa možgani – ker ta fant veliko 

govori, še več pa razmišlja. Kot vsakemu normalnemu najstniku se tudi njemu porodijo čisto nemogoča 

vprašanja. Na primer: Zakaj  sosedova Pia nikoli ne pogleda navzgor, ko zapušča njihov blok? Ker potem bi 

videla njega, kako sedi na okenski polici. On bi ji seveda kot vsak frajer zaklical: »Kva buljiš?!« Toda takoj zatem 

bi jo vprašal, kam gre, in se s svetlobno hitrostjo spustil pet štukov nižje in si izmislil, da tudi njega starši 

pošiljajo v isto smer.  

Ja o takih neumnostih razmišlja Žan. Žan pa ima tudi svojega svetovalca, ki mu pojasni marsikatero zadevo in 

ga spravi iz marsikatere zagate. To je njegov dedek. Dedek bi že moral vedeti, kako je, ko si prvič zaljubljen, saj 

na starih slikah zgleda, da je tudi on v mladih letih bil velik frajer in to frajer, ki je z motorjem domov prevažal 

sošolke.  

Tokrat Žan pride do svojega dedka z neznansko težkim vprašanjem. Sosedova Pia, ki ga nikoli ne pogleda, je 

po bloku razposlala vabila za svoj rojstni dan. Torej je povabljen tudi on. In kaj misliš, da je Žan vprašal dedka? 

Kaj le se kupi punci za rojstni dan? Seveda bi Žan rad, da bi ji bilo darilo všeč. In dedek začne pripovedovati: 

»Veš Žan, ko smo bili mi mladi, smo kakšno sošolko, ki nam je bila všeč, povabili v kino in jo potem peljali na 

sladoled. Toda, veš, kaj se mi je zgodilo enkrat? Ravno na poti v kino …« Toda Žan več ni poslušal dedka. Zatopil 

se je v svoje misli, kako bi Pio povabil v kino, seveda bi moral še mamo prepričati, da bi ju v kino odpeljala, in 

potem bi seveda gledala kakšno hudo akcijo ali grozljivko, pri kateri bi Pio postalo strah in …« »Žan!!!!!!!!! A 

me ti sploh poslušaš?« je njegove sanje prekinil dedek. Hmmm, Žan ni slišal niti besedice dedkovih spominov 

in nasvetov. Kaj naj mu zdaj reče? (se nadaljuje) 
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2.  Ali so naslednje trditve pravilne ali napačne. V okenca vpiši P ali N.  

 

Žan je star 11 let.   Dedek je nekoč peljal v kino svojo sosedo.   

Pia je punca iz sosednjega 

bloka.  

 Žan ni poslušal dedka, ker se je že sam spomnil ideje za 

darilo.  

 

Pia je Žanova sošolka.   Žan bi gledal akcijski film, da bi Pio prestrašil.   

 

3. Opiši Žana. Kako si ga ti predstavljaš? Razmisli, če mu je kdo v tvojem razredu podoben? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. V prvem odstavku sta uporabljeni dve pogovorni besedi – besedi, ki ju uporabljajo mladi, in nista knjižni.  

Ju najdeš? Zapiši ju: _________________       __________________  

 

5. V prvem odstavku se pojavi 6 samostalnikov, ki poimenujejo dele telesa ali človeške organe. Izpiši jih in 

določi.  

samostalniki SPOL ŠTEVILO SKLON 

    

    

    

    

    

 

Pomagaj si s spodnjo razlago:  

SAMOSTALNIK: Določitev spola in števila 

 moški ženski srednji 

Ednina (je) TISTI mož TISTA žena TISTO mesto 

Dvojina (sta) TISTA moža TISTI ženi TISTI mesti 

Množina (so) TISTI možje TISTE žene TISTA mesta 
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Samostalnike po številu delimo na TRIŠTEVILNE IN ENOŠTEVILNE: 

TRIŠTEVILNI – število jim 

lahko spreminjamo: ednina, 

dvojina, množina 

ENOŠTEVILNI – so samo v ednini ali samo v množini 

drevo, drevesi, drevesa EDNINSKI MNOŽINSKI 

list, lista, listi Drevje, moka, zlato, voda, 

elektrika je 

Vrata, pljuča, hlače, možgani, 

jetra, pljuča, vile so 

 

SKLANJANJE 

skloni 

Imenovalnik KDO ali KAJ  je pred menoj? UČENKA DREVO 

Rodilnik KOGA ali ČESA ni? UČENKE DREVESA 

Dajalnik KOMU ali ČEMU Nekaj dam? UČENKI DREVESU 

Tožilnik KOGA ali KAJ vidim? UČENKO DREVO 

Mestnik PRI KOM ali ČEM stojim? PRI UČENKI PRI DREVESU 

Orodnik S/(PRED) KOM ali ČIM se pogovarjam? Z UČENKO Z DREVESOM 

 

 

6. Si se tudi ti, ki to bereš, že kdaj znašel v podobnem položaju? O čem sanjariš ti? O električni kitari? O 

lepih oblekah? O pokalu na nogometnem turnirju? O dnevih brez šole ()? O svetu brez bolezni?  

Opiši svoje sanjarjenje v kratkem spisu (do pol strani) in mi ga pošlji na: tadeja.plut@guest.arnes.si 

Dopiši, ali si nalogam lahko sledil in ali ti je bilo besedilo pretežko.  
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