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Črke in glasovi
2. ČRKA je zapisan GLAS
 po vsem svetu in pri nas.
 V črkah vsi pomeni spijo,
 Glas je glasen in kriči,
 črka tiha in molči.
 Črke cele abecede
 druga drugi so sosede.
 Misel vase ulovijo,
 za večno v sebi obdržijo.
 Npr.: Črke zapisujemo/beremo, glasove pa 

izgovarjamo/slišimo. Glasove torej zapisujemo  
s črkami.

3. Ne.
 To pomeni, da je avtorica zelo navdušena nad nečim.
 Kombinacije melodičnih glasov, združenih v pomene.
 Ne.
 Po tem, ko pravi: Govorim, torej sem. Še od takrat, ko 

sem gmajni rekla manda in vlaku ak.
 Knjižnega jezika.
6. Štiri črke.
 En samoglasnik.
 Trije soglasniki.
 Štirje glasovi.
 Ne.
7. Štiri črke.
 En samoglasnik.
 Trije soglasniki.
 Trije glasovi.
 Da.
8. V besedi italijanski je 11 glasov, v besedi madžarski  

pa 8.
 Ne. V besedi italijanski je število glasov enako številu 

črk. V besedi madžarski pa je glasov 8, črk pa 9, saj črki 
d in ž izgovorimo kot en glas.

9. Najmanj glasov ima beseda velikonočni.
 Največ glasov ima beseda dvestošestindvajseti.
 Največ različnih glasov ima beseda enciklopedija.
10. a) dolgo
 b) odpiha, veter
11. a) risba
 b) učbeniku, gladki
 c) golob
 č) kupil, potrebščine
 d) Iztok, Primož
 e) ljudska
 f) Nekdo
 g) odpeljali
 h) predsednik
 i) Ponekod, revščini
 j) podplate
 k) predstava, všeč
 l) izpuli, zob
 m) sladkor, zdrav
 n) pižamo
 o) Matevž, šestdeset

12. a) knjiga
 b) rojstni
 c) dogodka
 č) Jaz
 d) glasbenik
13. a) všeč
 b) papir
 c) vstati
 č) odhod
 d) volna
 e) zapolniti
 f) čoln
 g) kdo
 h) domov
 i) usesti se
 j) podpis
 k) odpadki
 l) poln
 m) umrl
 n) dolg
 o) grob
 p) prišel
 r) medved
 s) nahrbtnik
 š) brlog
14. a) štorklja
 b) življenje
 c) socialni
 č) pospravljati
 d) svetilka
 e) škatla
 f) čevlji
 g) mravlja
 h) kraljica
 i) pacient
 j) prejšnji
 k) relief
 l) milijon
 m) življenjski
17. a) spijo – spregovorijo
 b) kriči – molči (kriči – molči)
 c) abecede – sosede
 č) ulovijo – obdržijo
 d) veter – Peter
 e) kraj – nazaj
18. a) Rok, oče, pes, tok, vlak
 b) zvezek, sonce, drevo, slika, magnet, kompas, maček
 c)  Mateja, gorila, svetloba, telefon, prijatelj, semafor, 

smetana, gasilec
 č) računalnik, praznovanje, pustovanje
19. voda, roža, noga, ponev, morje, nebo, most
 Ne.
 voda, roža, noga, ponev, morje, nebo, most
20. streha, pehar, Neža, teta, vreča, kopel
 Ne.
 streha, pehar, Neža, teta, vreča, kopel
21. Polglasnik.
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22.

BESEDE  
Z OZKIM  

O

BESEDE  
S ŠIROKIM  

O

BESEDE  
Z OZKIM  

E

BESEDE  
S ŠIROKIM  

E

BESEDE  
S POLGLAS

NIKOM

Rok
kolo
jopa
Polona

kožuh
gora
globok

gledati
šest
Irena
smešna
vem
včeraj

medved
odeja
vedro

smrkati
črka

23. Knjiga.
 lepoto
25. s kolesa, z ramen, s kosilom, Z enim, Z darilom,  

S prijatelji, s smetano
26. a) k
 b) h
 c) k
 č) h
 d) h
 e) k
 f) h
 g) k
 h) k
 i) h
 j) k
 k) k
 l) k
 m) h
27. z ogromno, k uri, K pisanju, s šolskim, z brado, s pipo,  

z njim, z disciplino, s sedenjem, z ilustratorjem,  
s katero, k zdravemu

28. Z starši smo se julija otpravili v Ankaran. U kampu smo 
postavili šotor, potem pa smo se z čolnom podali proti 
Debelemu rtiču. Morski tok je bil močan, tako da smo 
komaj priveslali h obali. V slaščičarni smo si privoščili 
slatko tortico, potem pa smo se otpravili na krajši 
sprehot. Dan smo zaklučili s obiskom pokopališča 
školk na plaži v Ankaranu.

 S starši smo se julija odpravili v Ankaran. V kampu smo 
postavili šotor, potem pa smo se s čolnom podali proti 
Debelemu rtiču. Morski tok je bil močan, tako da smo 
komaj priveslali k obali. V slaščičarni smo si privoščili 
sladko tortico, potem pa se odpravili na krajši 
sprehod. Dan smo zaključili z obiskom pokopališča 
školjk na plaži v Ankaranu.

Besede
1. c
 Ne. Iz naslova izvemo temo besedila.
2. c
3. a) Z držo, vonjem, dotiki, gibi in glasovi.
 b) Človek se sporazumeva tudi z besedami.
 c)  Rastline v resnici nimajo mladičev; mišljene so 

mlade rastline.
 č)  To pomeni, da želi npr. samec pridobiti 

naklonjenost samice; želi se pariti.
4. Fotografiji prikazujeta živali, ki se sporazumevajo z 

dotikanjem.

5. a) slav-ček
 b) o-pi-ca
 c) pa-pi-ga
 č) del-fin
 d) ži-val-ska
 e) člo-vek
 f) bo-ta-nik
 g) be-se-da
6. a) Živa bitja se različno sporazumevajo.
 b) Živali si sporočajo, kje sta hrana in nevarnost.
 c)  Nekatere živali se sporazumevajo z držo, druge  

z vonjem in dotikom ali pa se kličejo.
 č) Njihovi glasovi so v resnici signali.
 d) Človek je edini, ki se izraža z besedami.
7. sporazumevanje, sporazumevajo
 informacije, zanimivosti, tehnologije, ugotavljamo
 Beseda preučuje ima 4 zloge: pre-u-ču-je.
8. Besedo sporazumevanje lahko zlogujemo na oba 

načina.
9. orka, čebela, mladiček, bernardinec, orangutan, 

voluharica, tehnologija, sporazumevanje
10. Črtovem, vrtu, vrtnice
 Čr-to-vem, vr-tu, vr-tni-ce/vrt-ni-ce
11. Besede se ponavljajo.
 Besede, ki se ponavljajo, nadomestimo z zaimki ali jih 

izpustimo.
 Črt živi v hiši z velikim vrtom. Letos si je uredil svojo 

gredo. Na njem rastejo različne rože: trobentice, 
narcise, krizanteme in vrtnice. Vsako nedeljo Črt utrga 
eno rožo in jo podari babici. Ona je Črtovih rož zelo 
vesela, zato mu vedno skuha kaj dobrega.

12. a) decembrski
 č) litrskih
 c) stometrsko
 č) koprskem
 d) odrsko
 e) ministrske
13. Ne.
 deli-mo/de-limo
 zve-zo
 soglas-nikov/soglasni-kov
14. a) ra-čunalnik, računal-nik, raču-nalnik
 b) va-lovanje, valo-vanje, valovan-nje, valovan-je
 c) gla-sovi, glaso-vi
 č) po-skrbeti, poskr-beti, poskrbe-ti
 d) sko-rajda, skoraj-da
 e) is-ta
 f) od-krivati, odkri-vati, odkriva-ti
 g) slav-čki
 h) ži-valski, žival-ski
 i) ugo-tavljati, ugotav-ljati, ugotavlja-ti
 j) pre-učuje, preu-čuje, preuču-je
 k) od-dajati, odda-jati, oddaja-ti
15. a) Ne
 b) /
 c) Ta, pa, na, kot, pes, na, kost
16. žival
 glas
 rast
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25. šolski predmet
 pohištvo
 dan v tednu
 inštrument
 pozdrav
 geometrijsko telo
 sadje/jagodičevje
26. npr.: Zemlja, Jupiter, Mars
 npr.: Slovenija, Hrvaška, Albanija
 npr.: božič, slovenski kulturni praznik, praznik dela
 npr.: nos, usta, oči
 npr.: vejica, pika, klicaj
 npr.: poletje, jesen, zima
 npr.: a, e, i
 npr.: avto, kolo, motor
27. 

BESEDA PROTIPOMENKA SOPOMENKA
glasen tih hrupen

pogosto redko/redkokdaj velikokrat

BESEDA PODPOMENKA NADPOMENKA
roža vrtnica rastlina

opica šimpanz žival

28. Na vseh fotografijah je miška, vendar ima na vsaki 
drugačen pomen.

29. a)  Med učenjem sem razmišljal o ekskurziji v živalski 
vrt.

 b) Po zajtrku smo se odpravili na ogled mesta.
 c) Pred počitnicami bi lahko odigrali še zadnjo tekmo.
 V povedi a.
31. a) Ne pretiravaj.
 b)  Pri podarjeni stvari ne smemo iskati 

pomanjkljivosti.
 c) Človek je po slabi izkušnji previdnejši.

Pravopisna 
pravila
2. Prvi odstavek govori o liku Zelenega Jurija.
 Drugi odstavek govori o jurjevanju na vasi.
 Tretji odstavek govori o jurjevanju v mestu.
4. Npr. v turistični zgibanki, na spletni strani, v časopisu.
5. a) Zeleni Jurij predstavlja prebujajočo se naravo.
 b) Zeleni Jurij je odet zelenje, spleteno iz brezovih vej.
 c) Darovali so jajca ali denar.
 č)  Vejica pomeni srečo in zdravje za družino in tudi za 

živino.
 d)  V sprevodu sodelujejo nosač breze, piskači, Zeleni 

Jurij, fantje, ki nosijo škaf z vodo in barilec z vinom.
 e) Jurija polijejo z vodo, da ne bi bilo suše.
 f)  Jurijevo opravo vržejo v vodo. Verjamejo, da bo 

zemlja bogato obrodila.
6. mitologiji, obredje, Perun, koledovanje, žegnanju

17. a) -šol- npr. šolanje, šolarka
 b) -ljub- npr. ljubiti, zaljubljen, poljub
 c) -goj- npr. vzgojiteljica, vzgojiti
 č) -mlad- npr. mladič, pomladiti
 d) -stan- npr. stanovati, stanujoč
 e) -rez- npr. rezanje, ureznina
 f) -del- npr. delati, delavnik
18. a) -grad-
 b) -knjig-
 c) -nog-
 č) -streh-
 d) -uh-
 e) -matematik-
 Da.
 Glasovi k, g, h in d se spremenijo v č, ž, š in j.
19. a) Ne.
 b) Da.
 c) Ne.
 č)  Da (če mislimo malo vejo z drevesa). 

Ne (če mislimo ločilo).
 d) Ne.
 e) Da.
 f) Da.
 g) Ne.
20. a) Rok
 b) slika
 c) gledalec
 č) tone
 d) moker
 e) pristati
21. Npr.:

GLAGOL SAMOSTALNIK PRIDEVNIK
hoditi hoja pohodni

gledati razgled razgledni
okusiti okus okusen

22. a) živali, človek, rastline
 b) oddajajo
 c) žival
 č) sporazumevanje
23. ata
 mama
 zgradba
 ogledalo
 lep
 dekle
 letalo
 časopis
 zemljepis
 kričati
 svetilka
24. jutri, danes
 popoldne
 opolnoči
 zdaj, potem
 notri
 pod
 za, čez
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20. Avstrija, Dunaj, Avstrijci, nemščina, nemško
 Italija, Rim, Italijani, italijanščina, italijansko
 Madžarska, Budimpešta, Madžari, madžarščina, 

madžarsko
 Hrvaška, Zagreb, Hrvati, hrvaščina, hrvaško
 Finska, Helsinki, Finci, finščina, švedščina, finsko, 

švedsko
 Španija, Madrid, Španci, španščina, špansko
 Nemčija, Berlin, Nemci, nemščina, nemško
 Češka, Praga, Čehi, češčina, češko
 Slovaška, Bratislava, Slovaki, slovaščina, slovaško
 Poljska, Varšava, Poljaki, poljščina, poljsko
21. a) dunajski, angleški
 b) afriških
 c) prekmursko
 č) rimskih, Neronov
 d) Prešernov
22. Najbolj znano delo Janeza Trdine so Bajke in povesti 

o Gorjancih. V bajki Kresna noč opisuje prigode 
revnega, a ponosnega Martinka, ki mu življenje 
grenita baron Ravbar in njegova žena. Po ljudskem 
izročilu se na kresno noč, 23. junija, ko je dan najdaljši 
in noč najkrajša, dogajajo čudežne reči.

 Lani smo z družino letovali v Breginjskem kotu, na 
skrajnem zahodu Slovenije. Vsak dan smo se kopali  
v reki Nadiži, ki velja za eno najtoplejših alpskih rek, in 
taborili v kampu, ki se imenuje po njej. Obiskali smo 
tudi Drežniške Ravne, visoko ležečo vas blizu Kobarida.

Krajšave
23. a) ga.
 b) gdč.
 c) g.
 č) l.
 d) pr. n. št.
 e) inž.
 f) dr.
 g) str.
 h) sv.
 i) št.
24. oziroma tako imenovani
 to je in tako naprej
 in drugo in podobno
 na primer množina
 pridevnik stoletje
 profesor/-ica magister/magistrica
25. a) g., ga.
 b) g.
 c) ge.
 č) g., go.
 d) g., ge.
 e) g., go.
26. Republika Slovenija
 Evropska unija
 radiotelevizija
 osnovna šola
 Državni zbor
 slovenski jezik
 Slovenska vojska
 Rdeči križ Slovenije
 Slovar slovenskega knjižnega jezika
 nacionalno preverjanje znanja
 Narodna in univerzitetna knjižnica

Velika začetnica
7. Sedem.
 Z veliko začetnico.
 Besede, ki stojijo na začetku povedi, pišemo z veliko 

začetnico.
8. Bela krajina – ime pokrajine
 Zeleni Jure – ime mitološkega/bajeslovnega bitja
 Jurijev – svojilni pridevnik iz imena
 Adlešiči – ime kraja
 Semič – ime kraja
 Črnomelj – ime kraja
 Folklorna skupina Zeleni Jurij – ime skupine
 Dobličica – ime reke
9. Mozartova opera, Tinina medalja, stric Tone, Jurijev 

koš, Krakarjeva pesem, gospod Kos, družina Medved, 
Dolenjci in Gorenjci

10. Šmarna gora – nenaselbinsko ime
 Kranjska Gora – naselbinsko ime
12.

NASELBINSKA  
IMENA

NENASELBINSKA 
IMENA

Ljubljana, Ivančna Gorica, 
Muljava, Žužemberk, 
Sadinja vas pri Dvoru, 
Dvor, Soteska, Dolenjske 
Toplice, Novo mesto

Dolenjska, Krka, 
Slovenija, Suha krajina, 
Glavni trg

13. a) Republika Slovenija
 b) Deklica z vžigalicami
 c) Kulturno društvo Slovenj Gradec
 č) Cankarjevega doma
 d) Nogometne zveze Slovenije
14. Roberta Pešuta, Magnifico, Od srca do srca, 

Belokranjce, Pastirče mlado, Zeleni Jure
16. vam, vaše, vas, vas

Mala začetnica
17. 1. in 2. januar – novo leto
 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 27. april – dan upora proti okupatorju
 1. in 2. maj – praznik dela
 8. junij – dan Primoža Trubarja
 25. junija – dan državnosti
 17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev  

z matičnim narodom
 15. september – vrnitev Primorske k matični domovini
 25. oktober – dan suverenosti
 1. november – dan spomina na mrtve
 23. november – dan Rudolfa Maistra
 26. december – dan samostojnosti in enotnosti
 velika noč
 15. avgust – Marijino vnebovzetje
 31. oktober – dan reformacije
 25. december – božič
19. Italije, italijanščina, Grčija, grščine, francoščina, 

Madžarske, madžarščino, Avstrija, nemščina, 
slovenščina
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Premi govor
38. Ana mi je povedala: „Poleti sem bila na počitnicah pri 

babici.“
 Ajda je na izletu vzkliknila: „Tina, pazi, kača!“
 Jure je vprašal mamo: „Koliko je ura?“
 Zala se je strinjala: „Tudi jaz tako mislim.“
 Iz delov povedi, ki so na desni strani.
 Da.
 Kdo je komu to rekel, kdaj ipd.
39. 6, 1, 3, 5, 4, 2
 „A veš, da sem z bobni, ki si mi jih kupil, že precej 

zaslužil,“ se je pohvalil Janezek.
 „A res? A igraš v kakšnem orkestru?“ se je začudil stric.
 „Ne! Sosedje mi plačujejo, da ne igram,“ je odvrnil 

Janezek.
42. a) „Pridite kaj na obisk,“ je povabila teta Bara.
 b)  „Ali sem popravil oceno?“ je učenec previdno 

vprašal učiteljico.
 c) „Prava pesem je ena sama!“ je vzkliknil učenec.
 č)  Šestošolka Maša je povedala: „Na ekskurziji po 

Primorski smo si ogledali tudi Hrastovlje.“
 d)  Mentorica je vprašala učenca: „Ali si navedel vse 

vire?“
 e) Mali Nikolaj je vpil: „Ne glem v vltec!“
43. „Koliko časa že plešeš v folklornem društvu?“ je Ana 

vprašala sošolca.
 „Tri leta,“ se ji je nasmehnil Marko.
 Ana je nadaljevala: „Zadnjič sem videla vaš nastop v 

športni dvorani in mi je bil zelo všeč.“
 „Pridruži se nam!“ je navdušeno vzkliknil Marko.
 Ana je skomignila z rameni: „Morda.“
44. a)  Policist je zahteval: „Pokažite prometno in vozniško 

dovoljenje!“
 b)  „Kako se počutite?“ me je vprašal zdravnik.
 c)  „Jutri obvezno prinesite denar za predstavo!“ je 

naročila učiteljica.
 č)  „Po kosilu pomij posodo!“ je mama naročila hčerki.
 d)  Maja je pred nastopom povedala: „Imam hudo 

tremo.“
45. „Dober dan, gospa ravnateljica!“ je že na vratih 

pozdravil Gregor.
 „Pozdravljen, kar vstopi! Tajnica mi je povedala, da se 

želiš pogovoriti z mano. Gregor iz šestega b, kajne? 
Kako ti lahko pomagam?“ je vprašala ravnateljica.

 Gregor je počasi začel: „Verjetno že veste, da štirje 
šestošolci pripravljamo razstavo o belokranjskih 
običajih.“

 „Ja, to mi je že omenila vaša razredničarka.“
 „Potrebujemo primeren prostor. Šolska avla se 

nam zdi dovolj prostorna. A bi lahko kar tam imeli 
razstavo?“

 „Seveda, imate moje dovoljenje,“ je z navdušenjem 
zaključila ravnateljica.

Odvisni govor
46. Ne.
 Poleti sem bila na počitnicah pri babici.
 Koliko je ura?
47. b

27.

a) kilogram dekagram gram
b) liter deciliter hektoliter
c) ura minuta sekunda
č) milimeter centimeter kilometer
d) hektar kvadratni meter kubični meter
e) evro odstotek stopinja Celzija

Ločila
29. V besedilu so 4 povedi.
 Po številu končnih ločil (pik).
30. a) ?
 b) .
 c) !
 č) !
 d) .
 e) .
 f) !
 g) ?
31. V Belo krajino smo se odpravili, da bi si ogledali 

Jurjevanje v Črnomlju. Ob štirih popoldne smo že bili 
na sončni strani Gorjancev. Zagledali smo vinograde, 
sadovnjake, zidanice in čebelnjake. Tik pred ciljem 
smo morali ustaviti, ker je bilo mlajši sestrici slabo. 
Brez večjih težav smo nato našli prizorišče festivala.

32. Namen.
 Čemu?
 Vzrok.
 Zakaj?
 Kadar sprašujemo po namenu, uporabimo vprašalnico 

čemu.
 Kadar sprašujemo po vzroku, uporabimo vprašalnico 

zakaj.
34. a) Zaradi selitve so ga starši prepisali na drugo šolo.
 b) Zaradi poškodbe ni mogel igrati na tekmi.
 c) Zaradi dežja so vozili počasi.
 č) Zaradi tvoje pomoči mi je uspelo.
35. a)  Preselili so se, zato so ga starši prepisali na drugo 

šolo.
 b) Poškodoval se je, zato ni mogel igrati na tekmi.
 c) Deževalo je, zato so vozili počasi.
 č) Pomagala si mi, zato mi je uspelo.
36. a) Ko v zvoniku bije ura, se sestra vedno prestraši.
 b) Če ne znaš povedati ničesar lepega, bodi raje tiho.
 c)  Da ženske živijo v povprečju dlje od moških, je 

splošno znano dejstvo.
 č) Kadar kaj dobro naredi, ga moraš pohvaliti.
 d)  Ker je pripekalo julijsko sonce, smo se kopali  

v Kolpi.
 e) Ko bom velik, bom astronavt.
 f) Namesto da bi razmišljal, se je učil na pamet.
37. Ker ni mišljen pravi koš, ampak Jurijeva oprava, ki je 

podobna košu.
 V narekovajih so tudi verzi iz pesmi (Prošel je, prošel 

pisani vuzem, došel je došel Zeleni Jure). Dobesedno 
je navedeno, kaj zapojejo.
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8. a) Evan in Grupa se poznata že dlje časa.
 b) Obiskala sta Prirodoslovni muzej.
 c) Evan pride približno štirikrat na leto v Slovenijo..
 č) Na Dolenjskem, v Šentlovrencu blizu Trebnjega.
 d)  Navdušil ga je prostor, ki je podoben Postojnski 

jami.
 e) Piran, Kranjsko Goro, Veliko Planino.
 f) Dogovorita se, da bodo poleti skupaj obiskali 

Vulkanijo.
9. S stiskom rok.
 Dvignemo palec, pokimamo, se objamemo …
 Odkimamo, dvignemo obrvi …
 Skomignemo z rameni, vprašujoče pogledamo …
11. Npr.: Živijo naj vsi narodi, ki si želijo, da bi končno 

napočil dan, ko bo po celem svetu zavladal mir, ko 
bomo vsi svobodni in v dobrih odnosih s prebivalci 
sosednjih držav.

Z znanjem  
nad oblake
2. V reviji Moj planet.
3. b
4. 1. odstavek Nepričakovano odkritje
 2. odstavek Namesto Indije Amerika
 3. odstavek „Prvi“ Američani
 4. odstavek Beli človek
 5. odstavek Zlata mrzlica
 6. odstavek Prelomljene obljube
 7. odstavek Rezervati
 8. odstavek Indijanci danes
5. a) Da bi našel krajšo pomorsko pot do Indije.
 b) Indijanci.
 c)  Obdelovali so zemljo. Življenje je bilo težko,  

saj so bile hude zime. Indijanci so jim pomagali,  
a priseljenci so jim pogosto kradli imetje.

 č)  Povatani so bili indijansko pleme, ki so ga 
priseljenci pregnali z lastne zemlje.

 d) Ker so priseljenci pokončali na milijone bizonov.
 e)  Ne. Zlata mrzlica je pomenila kopanje zlata  

v rudnikih.
 f)  Kljub temu, da so z domačini sklepali mirovne 

pogodbe.
 g) Štiri stoletja po odkritju celine.
 i)  Z raznimi festivali, npr. s festivalom indijanskih 

plesov.
6. Rezervat je območje, določeno za prebivanje 

pripadnikov določene skupine ljudi.
8. Evropejci, Atlantika, Severno Ameriko, Velike Britanije, 

Ameriki, Indijanci
9. s priseljencem, k priseljencu
 s kavbojem, h kavboju
 z ljudmi, k ljudem
 z govedom, h govedu
10. Jakob, Matjaž, izčrpali, lov, kavboji, dolgo, odkritje, 

ljudstvo, kljub, vzhod

48. a) Učitelj je učence vprašal, koliko je 12 na kvadrat.
 b)  Nekega turista je zanimalo, kako pride do 

železniške postaje.
 c)  Mehanik je očeta vprašal, kdaj je nazadnje imel 

avto na servisu.
 č)  Sošolka me je vprašala, kdaj se zjutraj običajno 

zbudim.
 d)  Po radiu so sporočili, da na štajerski avtocesti 

prihaja do zastojev.
 e) Učitelja je zanimalo, kaj vemo o Tonetu Pavčku.
 f) Darko je glasno zaklical, naj pridemo bliže.
 g) Potarnala je, da vso noč ni zatisnila očesa.
49. a)  Razredničarka je Črtu ostro zašepetala, naj ne 

ploska med stavki koncerta.
 b)  Mama je Petro pomirila, naj ne skrbi zaradi ocene/

naj je ne skrbi zaradi ocene.
 c)  Mojca je obljubila razredničarki, da bo nalogo 

opravila pravočasno.
 č) Vesna me je prosila, naj ji posodim kolo.
 d)  Vita je trenerju Tomažu sporočila, da je jutri ne bo 

na tekmo.
 e) Oče in mama sta Petra vprašala, kje je bil popoldne.
 f)  Mama me je pomirila, naj ne skrbim zanjo/ 

naj me ne skrbi zanjo.
 g)  Učitelj je učence v šoli v naravi povprašal, kako so 

spali.
50. Julijev očka je zadihano rekel: „Za naslednjo tekmo se 

bom bolje pripravil.“
 Samov očka je pritegnil: „Po dodatni minuti bi jih 

sesuli!“
 Julij in Samo sta se skupaj uprla: „Kaj pa še!“
 Lin se je zasmejal: „Jeziki vam visijo skoraj do tal.“
 Njegov očka se je branil: „Vam je lahko, ko imate v šoli 

skoraj vsak dan telovadbo.“

Slovenski jezik
1. a) Evan Jan Davies.
 b) Mama je Slovenka, oče pa Anglež.
 c) V Luksemburgu.
 č) Doma uporablja slovenščino in angleščino.
 d) V šoli se uči angleško, italijansko in slovensko.
 e) Razume še francosko in luksemburško.
2. b, a, c
7. a)  Da, bila sta enakovredna sogovorca. Gruša je več 

spraševala, Evan je več odgovarjal.
 b)  Evan je pozdravil živjo, Gruša pa zdravo. V muzeju 

je pozdravila dober dan, ker je govorila z odraslo in 
uradno osebo.

 c)  Tvorila sta neuradni pogovor. Pogovarjala sta se 
kot prijatelja.

 č) Da oz. nista govorila narečno.
 e)  Ni razumel besede krt. Razložila mu je, da je to 

žival, ki živi pod zemljo.
 f) Da. Moral bi reči: „Poleti gremo tja.“
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11. dež, pomoč, kopno, lakota, revščina, zemlja, festival, 
priseljenec, meso, dogovor, novica, stoletje, bojujejo, 
Indijanci, domačin

12. -kop-
 -evrop-
 -sel-
 -kup-
 -živ-
 -voz-
 -amerik-
 -trg-
13. Evropejci: priseljenci
 Indijanci: domačini
14. mesto: npr. New York, Los Angeles
 pleme: Povatan, Sjuji
15. a) od Indije
 b) daljšo pomorsko pot
 c) nekega dne pa je odšel
 č) iz Amerike
 d) končalo se je trgovanje
16. Npr.:
 a)  Zaradi novice so začeli upati na boljše čase./ 

Novica je vzbujala upanje na boljše čase.
 b)  V 19. stoletju so zaradi boljšega življenja množično 

odhajali v Ameriko.
 c) Hitro so nastaja nova manjša mesta.
 č) Veliko ljudi je imelo Sjuje za manjvredne.
 d)  Kljub vsemu izobrazba in boljša prihodnost 

mnogim sodobnim Indijancem veliko pomenita.
17. a) ameriških
 b) Newtonova
 c) Kopernikovi, Sonce
 č) Rimski cesti v Šempetru v Savinjski dolini
 d) človek ne jezi se, šahu
 e) Angležev, angleščina
18. Med Indijance oziroma ameriške staroselce štejemo 

vsa ljudstva, ki so naseljevala Ameriko pred prihodom 
Evropejcev. Ta ljudstva imajo različno kulturo in 
izgled. Med najbolj razvita indijanska ljudstva štejemo 
Olmeke, Tolteke, Maje in Azteke iz Mehike ter Inke 
iz Peruja. Danes so mnogi naseljeni po rezervatih, 
posebno v Kanadi, Združenih državah Amerike in  
v Braziliji.

19. l.  leto
 stol. stoletje
 t. i.  tako imenovani
 npr. na primer
 str.  stran
20. Štiri ženske iz Kanade so dejale: „Nekaj moramo 

storiti.“
 Predsednik je privolil: „Srečal se bom z indijanskimi 

poglavarji.“
 „Dvignite belo zastavo!“ je ukazal poglavar.
 „Ali moramo to znati?“ je dekle vprašalo učiteljico.
21. Štiri ženske iz Kanade so dejale, da morajo nekaj 

storiti.
 Predsednik je privolil, da se bo srečal z indijanskimi 

poglavarji.
 Poglavar je ukazal, naj dvignejo belo zastavo.
 Dekle je učiteljico vprašalo, ali morajo to znati.


