
Pozdravljeni, sedmošolci,  

ali veste, da je to že vaša 111. ura slovenščine v letošnjem šolskem letu? No, mogoče tega 

niste vedeli, zagotovo pa veste, da je samo še en teden do POČITNIC!   

Potrudimo se torej, da v tem tednu spoznamo še prepričevalni in pogajalni pogovor ter 

izvemo, zakaj so za naš jezik tako dragocena narečja in zakaj potrebujemo knjižni jezik. 

 

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

 

PON, 20. 4. 2020      Prepričevalni pogovor          

Prejšnji teden ste spoznali raziskovalni pogovor, to uro pa bomo namenili prepričevalnemu 

pogovoru. Kaj mislite, kdaj bomo uporabili to vrsto pogovora? Sklepajte iz besede – 

prepričevalni – prepričati … Tako je, ko bomo želeli nekoga prepričati, da imamo prav.   

Odprite DZ na str. 83 in preberite primer prepričevalnega pogovora. Sedaj pa nadaljujte z 

zapisom od prejšnjega tedna in zapišite razlago (zapis nadaljujete, torej ni nobenega novega 

naslova). 

Kadar želimo sogovorca prepričati v svoj prav ali ga želimo pripraviti do določenega dejanja, 

a se nam upira, tvorimo PREPRIČEVALNI pogovor. Pri tej vrsti pogovora so potrebni 

argumenti oz. tehtni razlogi, hkrati pa je potrebno paziti, da sogovorcu ne segamo v besedo, 

da mu dovolimo, da tudi on predstavi svoje argumente in ga pri tem natančno poslušamo. 

Pa še nekaj nalog za utrjevanje - DZ str. 83, 1. nal., str. 84, 2.-7. nal.  

REŠITVE 

 



 

 

TOR, 21. 4. 2020        Pogajalni pogovor 

Pri prepričevalnem pogovoru z nekom dosežemo dogovor z dobrimi argumenti. Kaj pa pri 

pogajalnem pogovoru? Tu se bo potrebno pa … pogajati.  

V DZ na str. 89 preberite pogajalni pogovor. Je kaj podoben prepričevalnemu pogovoru? Če 

ne veste odgovora, preberite in v zvezke napišite razlago (tudi tokrat je zapis le nadaljevanje 

in ni novega naslova). 

POGAJALNI pogovor je vrsta pogovora, v katerem imata sogovarca različno mnenje. Vsak od 

njiju navaja svoje razloge, pogoj, da bomo dogovor dosegli, pa je, da vsak malo popusti. Tako 

jima uspe najti srednjo pot, ki ustreza obema. Ni pa nujno, da pogajalni pogovor uspe. 

Znanje boste utrdili s pomočjo vaj v DZ na str. 89, 2. nal., str. 90, 3.-5. nal.  

REŠITVE 

 



 

Samo še 2 uri slovenščine do počitnic!  

 

 

ČET, 23. 4. 2020          Narečja 

Najprej prisluhnite skladbi Nike Zorjan: Fse 
(https://www.youtube.com/watch?v=8VEkhNp7B98)  in  
Čikorija in kafe, Iztoka Mlakarja (https://www.youtube.com/watch?v=uNIZfgFJ3t0).  
Ste razumeli besedili obeh pesmi? Pesmi sta namreč odpeti v narečju in zato nam nekoliko 
težje razumljivi. 
 
To uro bomo izpeljali brez predhodne razlage, saj želim, da se potrudite najti odgovore na 

vprašanja sami. Tako boste namreč lažje razumeli, zakaj imamo narečja in zakaj potrebujemo 

knjižni jezik. 

Rešite vaje v DZ na str. 94–96, in sicer 3. a in b nalogo, 4. a, 5. in 7. nal. na str. 96. 

Je bilo težko?  

Preberite in v zvezek napišite razlago. 

SOCIALNE ZVRSTI JEZIKA 

Ločimo KNJIŽNI in NEKNJIŽNI jezik. 

Neknjižni jezik delimo na NAREČJA in POKRAJINSKI POGOVORNI JEZIK.  

Kot otroci se najprej naučimo neknjižni jezik. Če smo doma na podeželju, je to eno od narečij, 

če smo iz mesta, je to eden od pokrajinskih pogovornih jezikov. 

Narečja so naše kulturno bogastvo, saj kažejo na pestrost jezika, zato se moramo truditi, da 

jih ohranjamo. Neknjižni jezik govorimo doma, s prijatelji, z družino … in ga načeloma ne 

zapisujemo. 

https://www.youtube.com/watch?v=8VEkhNp7B98
https://www.youtube.com/watch?v=uNIZfgFJ3t0


V Sloveniji imamo več kot 50 narečij, ki se ločijo po besedju, nekaterih glasovih in mestu 

naglasa v besedah, in se združujejo v 7 narečnih skupin (dolenjska, primorska, rovtarska, 

gorenjska, štajerska, koroška in panonska narečna skupina). 

REŠITVE 

 

 

 

 

 

 

PET, 24. 4. 2020         Knjižni jezik 

Nadaljujete z zapisom … 

Knjižni jezik pa delimo na KNJIŽNI ZBORNI IN KNJIŽNI POGOVORNI JEZIK. 

V vrtcu in šoli se začnemo učiti knjižni jezik, saj ga potrebujemo, da se geografsko oddaljeni 

Slovenci lahko razumemo med seboj, glede na to, da so naša narečja tako zelo različna. 

V knjižnem zbornem jeziku pišemo, govorimo pa ga takrat, kadar smo na govorjenje vnaprej 

pripravljeni (TV, radio, prireditve, gledališče, govorni nastopi). 

Knjižni pogovorni jezik uporabljamo predvsem pri uradnih pogovorih (pri pouku, na banki, 

pošti, v knjižnici …) in vanj ne vnašamo narečnih besed. 



 

Po čem se loči knjižni zborni od knjižnega pogovornega jezika? 

V knjižnem pogovornem jeziku pri nekaterih besedah izpuščamo zadnji ali vmesni samoglasnik 

(tud namesto tudi, tko namesto tako), nedoločnik govorimo brez končnega –i (delat namesto 

delati), nekaterih besed ne izgovorimo povsem natančno (js namesto jaz, učitlca namesto 

učiteljica, ja nemesto da). 

V DZ na str. 101 rešite 4. in 5. nal., ko pregledate rešitve, pa naj se za vas začnejo POČITNICE!  

REŠITVE 

 

 

Lepe počitnice  vam želim. 

Mojca Lampret 


