
TOR, 5. 5.   

Pozdravljeni, najprej vam posredujem rešitve ponedeljkove vaje, preglejte, 

popravite z rdečo, da vidite, kje so še šibke točke. 

S sošolcem sva šla na sprehod po mestu. Opazovala sva ledene sveče. Prvi 

sem mu jo pokazal jaz, potem pa sva kar tekmovala, kdo jih bo več opazil. 

Iskala sva najlepše. 

(s) sošolcem: sam., m. sp., ed, or. 

sva šla: gl. 1. os., dv., pret. 

(na) sprehod: sam., m.sp., ed., tož. 

(po) mestu: sam., sr.sp., ed., mest. 

 

Opazovala sva: gl., 1. os., dv., pret. 

ledene: prid., vrstni, ž.sp., mn., tož. 

sveče: sam., ž.sp., mn., tož. 

 

Prvi: vrstilni št. 

sem pokazal: gl., 1.os., ed., pret. 

mu: os. zaim., 3.os., ed., daj. 

jo: os. zaim., 3. os.,  ed., tož. 

jaz: os. zaim., 1.os., ed., im. 

sva tekmovala: gl., 1.os., dv, pret. 

jih: os. zaim., 3. os., mn., tož.  

bo opazil: gl., 3. os., ed., prih. 

 

Iskala sva: gl., 1.os., dv., pret. 

najlepše: prid., lastnostni, presežnik, ž. sp., mn., tož. 

 



Zdaj pa je čas, da se lotimo še malce nove snovi. 

Zapis v zvezke: 

Vampirji s slovenskimi imeni – ocena filma 

Ocena je besedilo, v katerem avtor pove svoje mnenje o kakem delu in ga 

utemelji. Ob tem navede tudi glavne podatke in nakaže vsebino. Delo lahko 

hvali ali graja. 

Mnenje lahko povemo o filmu, knjigi, predstavi, koncertu …, pomembno je, 

da tisto, kar ocenjujemo res poznamo iz lastne izkušnje, torej smo knjigo 

prebrali, si ogledali film, obiskali predstavo …., ne pa le slišali mnenje drugih. 

V oceni navedemo osnovne podatke: avtorja oz. ustvarjalce dela (režiser, 

scenarist, igralci; pisatelj, založba, zbirka). Sledi nekaj splošnega – vsebina oz. 

zgodba. Zapisano sproti pojasnjujemo in utemeljujemo, razlagamo, zakaj tako 

mislimo. 

Ocene najdemo v strokovnih revijah, časopisu, na spletnih straneh … 

V  DZ str. 105-106 preberi besedilo, nato reši naloge od 1. do vključno 7. 

Lep dan 

Magda Grajš 


