
 
Vir: Poletna šola slovenščine v Tolminu 2019, Zvonka Kajba; splet: 3. 4. 2020 
 
 
 

 

Čas: od 14. 4. do 17. 4. 2020 

Slovenščina za tujce – 3. stopnja                                                                                    

Delo z besedilom 

 
 

1.  Kdo je Alya? Preberi njeno osebno izkaznico. 
 
 

OSEBNA IZKAZNICA  
 

Ime: Alya 
 

Poklic: pevka 
 

Datum rojstva: 28. 5. 1983 
 

Horoskop: dvojček 
 

Karakter (značaj): energična in vesela 
 

Lasje: zdaj svetli (blond), nekoč roza 
 

Najboljša hrana: zelenjava, sadje, sladkarije, 

morska hrana 
 
Najboljša pijača: voda 

 

Vzorniki: vsi pozitivni ljudje 
 

Živali: pes Zar, kobila Luna, dva polperzijska 

muca Markiz in Aco 
 
Hobi: jezdenje, kolesarjenje, kuhanje 

 

Najljubša barva: roza 
 

Najljubše oblačilo: krilo 
 

Najljubše počitnice: Brazilija 
 

 
2. Sedaj še ti predstavi sebe.   

 
 
a) Kako ti je ime? 

b) Kako te kličejo doma – imaš vzdevek?  

c) Koliko si star-a? 

d) Ali imaš domače živali?  

e) Kaj delaš v prostem času? 

f) Kaj rad-a piješ? 

g) Katera je tvoja najljubša barva? 

h) Česa ne maraš? 

i) Kaj rad-a ješ? 

j) Katero glasbo poslušaš? 
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3. Vstavi končnice. 
 

Alya je slovensk___ pevk___. 
 

Star___  je 36 let. 
 

Je energičn___ in vesel___  oseba. 
 

Ima pobarvane las___. 
 

Njena najljubša barva je roz___. 
 

Najrajši je zelenjav___, sadj___ in sladkarij___. 
 

Zelo rada kuha morsk___  hran___. 
 

Rada pije vod___. 
 
 

Doma ima domače žival___: ps___, konj___ in dva muc___. 
 

Rada jezdi, ker ima doma konj___. Veliko tudi kolesari. 
 

Rada obleče kril___. 
 

Všeč so ji počitnic___ v Braziliji. 
 

 

5. ALYINA PESEM DOBRO JUTRO, ŽIVLJENJE 
 

Pesem govori o tem, da je življenje lepo. Govori tudi o tem, da so ljudje veseli in 

pozitivni.  

 

Kakšni so ljudje okoli tebe? V vsaki vrstici izberi eno možnost in jo obkroži.  
 

Ljudje so veseli. žalostni. 

Ljudje so zaspani nasmejani. 

Ljudje so dobre volje. slabe volje. 

Ljudje veliko pojejo. ne pojejo. 

Ljudje so prijatelji. niso prijatelji. 

Ljudje se slabo poznajo. dobro poznajo. 

Ljudje imajo radi življenje. nimajo radi življenja. 

Ljudje so negativni. pozitivni. 
 
 

 
Spodaj imaš rešitve nalog iz prejšnjega tedna. 
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REŠITVE NALOG IZ PREJŠNJEGA TEDNA: 6. 4. 2020 
 

1. Ali so naslednje trditve pravilne ali napačne. V okenca vpiši P ali N.  

 

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

Pia je punca iz sosednjega 

bloka.  

N Žan ni poslušal dedka, ker se je že sam spomnil 

ideje za darilo.  

N 

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

 

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

najstnik, star je 12 let, ima črne lase, je zaljubljen, spoštuje svojega dedka.  

 

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

nista knjižni.  Ju najdeš? Zapiši ju: kva  buljiš  (kaj tako gledaš?)  

 

4. V prvem odstavku se pojavi 6 samostalnikov, ki poimenujejo dele telesa ali človeške organe. 

Izpiši jih in določi.  

samostalniki SPOL ŠTEVILO SKLON 

Srce srednji ednina 1. 

Glava ženski ednina 1. 

Koleno srednji ednina 1. 

Jezik moški ednina 1. 

Možgani moški množinski samost. 1. 

 


