
Pouk slovenščine v torek, 31. marca 2020 

 

 

2 evra 

dr. France Prešeren 

 

1 evro 

Primož Trubar 

 

50 centov 

Triglav 

 

 

20 centov 

lipicanci 

 

10 centov 

neizveden Plečnikov načrt slovenskega parlamenta 



 

5 centov 

sejalec 

 

2 centa 

knežji kamen 

 

1 cent 

štorklja 

 

Odgovori na vprašanja so v spodnjem okvirčku. 

 

1. Kaj so naredili numizmatiki? Numizmatiki so naredili najmanjši novec/kovanec na svetu. 

 

2. Na čem so ga nosili po svetu? Po svetu so ga nosili na zlati blazinici. 

 

3. Kaj ima ta najmanjši kovanec na svetu skrito v sebi? Ta najmanjši kovanec na svetu ima v 

sebi skrito najmanjšo uro. 

 

4. Kdo želi videti kovanec? Kovanec želi videti puščavski princ Ibn El Nasa Ben Ali. 

 

5. Kam se odpravijo numizmatiki? Numizmatiki se odpravijo čez puščavo k puščavskemu 

princu.  

 

6. Kaj se zgodi na poti? Puščavski vihar jim odpihne/odnese kovanec v brezpotno daljavo. 

Ali so numizmatiki dobro varovali najmanjši kovanec na svetu? Numizmatiki so kovanec 

slabo varovali, saj so kovanec v puščavi izgubili. 

 

7. Kaj po tvojem mnenju pomeni verz »numizmatiki črni na belem«? Numizmatiki so bili 

oblečeni v črno, ko so hodili po beli puščavi. (Glej ilustracijo v berilu.) 



 

8. Kaj ti pomeni besedna zveza »brezpotna daljava«? Kjer koli. 

 

9. Zakaj numizmatiki še danes iščejo kovanec? Kovanec še danes iščejo, ker je puščava 

velika, kovanec pa je najmanjši na svetu. 

 

Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti prepisano (ne natisnjeno in prilepljeno) v zvezku za 

književni pouk. Uporabite modro in rdeče pisalo. 

 

Dane Zajc (1929–2005) je slovenski pesnik, dramatik in pomemben ustvarjalec otroške in 

mladinske književnosti. Pisal je pesmi, pravljice, dramska besedila, lutkovne in radijske igre. 

Pesniške zbirke Bela mačica, Abecedarija, Na papirnatih letalih, Ta roža je zate, pravljica 

Argonavti in gledališka igra Kralj Matjaž in Alenčica so samo nekatere od njegovih stvaritev 

za mlajše bralce.  

 

Nalogo v spodnjem okvirčku prepišite v zvezek za književni pouk ali v zvezek za jezikovni pouk. 

Natančno preberite navodilo, kaj naloga zahteva od vas, potem pa jo rešite. 

 

Vaja                                                                                                                                          31. 3. 2020 

 

1. V spodnji povedi obkrožite samostalnike in jim določite spol, število, sklon (in 

vprašalnico). Z vijugasto črto podčrtajte glagol (osebno in neosebno glagolsko obliko) in mu 

določite osebo, število in čas. Pobarvajte nedoločnik. Poved postavite v prihodnjik, nato pa 

jo še zanikajte. 

 

Numizmatiki so morali narediti najmanjši kovanec na svetu. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


