
PON, 4. 5. 2020 

Pa so prvomajske počitnice za nami. Še naprej se bomo ukvarjali z jezikovnim 

poukom. Najprej kot obljubljeno rešitve petkovih nalog: 

Rešitve: 

 

1. Afte, Družinski zdravstveni leksikon, 2005., Mladinska knjiga, aftah 

 

2. A 

 

3. √ Kateri simptom se pojavi pred pojavom samih aft.  

√ Katere rastline lahko izberemo kot alternativno možnost zdravljenja.  

√ Kako afte izgledajo.  

√ Kdaj je zaradi aft treba k zdravniku.  

√ Kaj naj počnemo, da aft ne bi dobili.  

 

4. Nastanek bolezni/okužbe, trajanje, simptomi, vzroki za nastanek, načini preprečevanja, 

načini zdravljenja, nalezljivost, videz/izgled 

 

5. Nihče natančno ne ve, … / √ / 6-24 ur pred nastankom aft … / … na jeziku, začetku 

dlesni ali na mehkem nebu / Afte po navadi izginejo same po sebi. / … pojejte po štiri 

jušne žlice jogurta … / Za aftami najpogosteje obolijo ženske. 

 

6. Glagoli: Obstaja, si pomagamo, so, rastejo, jemo, Ne kuhamo, ne uživamo, Priporočajo, 

si umivamo 

 

a) 

Dejanje Dogajanje Stanje 

si pomagamo, jemo, Ne 
kuhamo, ne uživamo, 
Priporočajo, si umivamo 

rastejo Obstaja, so 

 

b) si pomagamo, jemo, Ne kuhamo, ne uživamo, si umivamo 

 

c) si pomagamo, si umivamo 

 

č) Obstaja 

 

7. Poved: Če so afte imeli že vaši starši, imate 90 % možnosti, da jih boste imeli tudi vi. 

 

Glagol v pretekliku Glagol v sedanjiku Glagol v prihodnjiku 

so imeli imate boste imeli 

 



8. Afte niso neprijetna okužba v ustih. Pri ženskah se ne pojavljajo dvakrat pogosteje kot 

pri moških. Aft še nisem imel. Vid za lajšanje bolečin noče dobrega mazila. Za zdravljenje 

aft v prihodnosti ne bo (več) veliko možnosti. Za zdravljenje aft nimam rešitve. 

 

9. Nihče ne bo natančno vedel, kaj bo povzročalo večino aft, vendar pa bodo njihov 

nastanek običajno povezovali s stresom. Nekateri zdravniki bodo menili, da bodo afte 

lahko nastale zaradi pomanjkanja železa, folne kisline ali vitamina B12. Lahko jih bo 

povzročila okvara imunskega sistema ali alergija na hrano. Dobra stran bo, da ne bodo 

nalezljive. 

 

10. Tipičen simptom ob nastanku aft je bil pekoč in srbeč občutek v ustih, ki se je pojavil od 

6 do 24 ur pred nastankom ranic. Majhni, boleči, kotanjasti čiri so se nato pojavljali 

posamič ali v gručah in (so) trajali od pet do deset dni. Ranice so bile sivkasto bele ali 

bledo rumene in so imele rdeč rob. 

 

11.  a)  

Glagol Oseba Število Čas 

so 3. mn. sed. 

se srečuje 3. ed. sed. 

navajajo 3. mn. sed. 

se ni pojavljala 3. ed. pret. 

so živeli 3. mn. pret. 

so si pomagali 3. mn. pret. 

niso hodili 3. mn. pret. 

so se posvečali 3. mn. pret. 

(so) živeli 3. mn. pret. 

Pričakujemo 1. mn. sed. 

se bodo vrnili 3. mn. prih. 

bomo potrebovali 1. mn. prih. 

bomo hoteli 1. mn. prih. 

ne bodo uničili 3. mn. prih. 

 

b) NE, DA, DA, NE, DA, NE 

 

12.  Če vsak dan pojeste štiri jušne žlice jogurta, boste brez aft. Vesel bi bil, če bi našel še 

kak nasvet v boju proti aftam. Kaj ne veste, da pomaga olje čajevca? Ko bom bil velik, 

bom imel manj aft. Vidite, da ognjič res pomaga pri aftah! Tokrat pa ti res nič ne bo 

pomagalo. 

 

Sedaj pa še naloga za utrjevanje, ki jo reši v zvezek:  

Iz povedi izpiši vse znane pregibne b. v. (sam, gl., os. zaim., prid. in št.) in jim 

določi vse oblikoslovne lastnosti (vrsto, sp., št., skl., os.. pri prid. stopnjo …) 



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. 

 

 

Rešitve boš preveril jutri. 

To je za danes vse. 

 


