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EXEMPLARISCHE
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN
VZORČNA
OBDELAVA TEME

am Beispiel/ob primeru

Berufe und Arbeitswelt
Poklici in poklicno življenje

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Hörverstehen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

mündlich erklärte Tätigkeiten verstehen und
mündlich oder schriftlich wiedergeben

in deutscher oder slowenischer Sprache gehörte
Informationen über Berufe und Arbeitswelt nutzen
und in der jeweils anderen Sprache wiedergeben

Ber
uf

eu
A
nd

einfache Informationen über Berufe (z. B.
Tätigkeiten, Arbeitsplatz, Arbeitsmittel)
verstehen und sie für mündliche oder
schriftliche Aufgaben nutzen

eine gehörte Arbeitsanwei
sung verstehen und mündlich
oder schriftlich wiedergeben

rb e i t

LEICHT

swelt

ANSPRUCHSVOLL

aus gehörten Texten
(z. B. Vorträgen,
Gesprächen, Medien)
Berufsbezeichnungen
und Berufsgruppen
erkennen

Berichten der
Mitschülerinnen und
Mitschüler über
Berufe folgen und
sich die wichtigsten
Informationen
notieren

mündliche Informatio
nen über die Arbeits
welt (z. B. Gehalt,
Arbeitszeit, Urlaub,
Arbeitsbedingungen,
Möglichkeiten der
Weiterbildung und der
Aufstiegschancen im
Betrieb) verstehen und
wiedergeben

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Slušno razumevanje
SL Učenke in učenci …

razumejo ustna navodila za dejavnosti
in jih podajajo v ustni ali pisni obliki

koristijo informacije o poklicih in pok
licnem življenju, ki so jih slišale/slišali v
nemškem ali slovenskem jeziku ter jih
znajo posredovati v drugem jeziku

življenje

LAHKO

in

cn o
k li

ZAHTEVNO

prepoznavajo v slušnih
besedilih (npr. predavan
jih, pogovorih, medijih)
poimenovanje poklicev

Pokli
ci

po

razumejo osnovne informacije o
poklicih (npr. dejavnostih, delovnem
mestu, delovnih sredstvih) in jih
koristijo za ustne in/ali pisne naloge

razumejo ustna delovna
navodila in posredujejo
informacije ustno ali pisno

sledijo poročilom
svojih sošolk in
sošolcev o poklicih
in si beležijo najvažnej
še informacije

razumejo ustne infor
macije o poklicnem
življenju (npr. o plači,
delovnem času, do
pustu, delovnih pogo
jih, možnostih nadalj
nega izobraževanja
in o poklicnem napre
dovanju v podjetju) in
jih znajo posredovati

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
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Sprechen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

Arbeitsschritte beschreiben
Fähigkeiten, Talente erkennen und beschreiben

Informationen über arbeitsrechtliche Bestimmungen (z.
B. Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsbedingungen, Mög
lichkeiten der Aus- und Weiterbildung) einholen
und darüber diskutieren

Ber
uf

eu
A
nd

über die regionale Berufswelt
Informationen einholen und diese
den Mitschülerinnen und Mitschülern
präsentieren

Veränderungen in der Arbeitswelt
(z. B. bedingt durch den technischen
Fortschritt) darstellen

rb e i t

swelt

ANSPRUCHSVOLL

die Berufe den
Berufsgruppen zu
ordnen, sowie weib
liche und männliche
Berufsbezeichnungen
unterscheiden

Berufe
benennen

über Berufe sprechen
(Wer macht was wo
womit?)
LEICHT

berufliche Anforder
ungen erfragen
und wiedergeben
(Interview, Bericht)

im Vorstellungs
gespräch über sich,
ihre Schulausbildung,
Fähigkeiten und
Motive berichten

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Govorno sporočanje
SL Učenke in učenci …

opisujejo delovne postopke
prepoznavajo svoje talente in sposobnosti ter jih opisujejo

pridobivajo informacije o delovno-pravnih predpisih
(npr. o plači, delovnem času, dopustu, delovnih pogojih,
možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicnem
napredovanju v podjetju) in razpravljajo o njih

Poklici in

po
k
lic

no

se informirajo o regionalnem
poklicnem življenju in informacije
predstavijo svojim sošolkam in
sošolcem

predstavljajo spremembe v
poklicnem življenju (npr. zaradi
tehničnega napredka)

življenje

ZAHTEVNO

poklice razvrščajo
po poklicnih skupinah
in razlikujejo ženska
in moška poimeno
vanja poklicev

poimenujejo
poklice

govorijo o poklicih
(Kdo s čim kje kaj dela?)

LAHKO

poizvedujejo, kakšne so
delovne zahteve
in informacije
posredujejo drugim
(intervju, poročilo)

poročajo v
predstavitvenem
pogovoru o sebi,
šolanju, svojih
sposobnostih in
motivih
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Leseverstehen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

grundlegende Informationen über Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten in Texten verstehen

aus aktuellen Texten, Statistiken und Graphiken
Informationen über arbeitsrechtliche Bestimmungen
entnehmen und dazu Stellung beziehen

Ber
uf

eu
A
nd

literarische Texte zum Thema
Arbeits- und Berufswelt lesen
und interpretieren

eine Arbeitsanweisung lesen
und sie mündlich oder
schriftlich wiedergeben

rb e i t

LEICHT

swelt

ANSPRUCHSVOLL

Bezeichnungen für
Berufe, Arbeitsplät
ze und notwendiges
Werkzeug aus Texten
herausfiltern

weibliche und
männliche Berufs
bezeichnungen in
Texten unterscheiden

in unterschiedlichen
Medien Stellen
angebote finden

in deutscher und/
oder slowenischer
Sprache gelesene
Informationen über
Berufe und Arbeits
welt nutzen und in
der jeweils anderen
Sprache wiedergeben
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Bralno razumevanje
SL Učenke in učenci …

v besedilih razumejo osnovne informacije
o poklicih in možnostih izobraževanja

iz aktualnih besedil, statistik in grafik
razberejo delovno-pravne predpise
in o njih razpravljajo

Poklici in

po
k
lic

no

berejo in interpretirajo
literarna besedila na temo
poklicev in poklicnega življenja

berejo delovna navodila
in jih znajo ustno in / ali
pisno posredovati

življenje

ZAHTEVNO

LAHKO

iščejo v besedilih
izraze za poklic,
delovno mesto in
primerno orodje

v besedilih razlikujejo
žensko in moško
poimenovanje poklicev

najdejo v različnih
medijih razpise prostih
delovnih mest

koristijo informacije
o poklicih in poklicnem življenju, ki
so jih slišale/slišali
v nemškem ali slo
venskem jeziku in jih
znajo posredovati v
drugem jeziku
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Schreiben
DE Schülerinnen und Schüler können ...

graphische und statistische
Daten in Textform wiedergeben

slowenische- bzw. deutschsprachige
Informationen über Berufe und Arbeits
welt für die eigene Textproduktion in der
jeweils anderen Sprache nutzen

Berufsbezeichnungen in einer Tabelle den
entsprechenden Berufsgruppen zuordnen
einen inneren Monolog (z. B. über
Begabungen, Interessen, Berufswünsche,
Fähigkeiten und Eigenschaften, über
den weiteren Bildungsweg) verfassen

rb e i t

swelt

ANSPRUCHSVOLL

aus einer Berufs
beschreibung die
wichtigsten Inhalte
in einer Mind-Map
darstellen

eine Bewerbung
schreiben

eu
A
nd

sich mit Veränderungen in der
Berufswelt auseinandersetzen und
dazu Stellung beziehen

Ber
uf

den Berufsalltag einer
Person beschreiben
einen Lebenslauf schreiben

LEICHT

eine Umfrage
über Berufsalltag,
berufliche Anforde
rungen, Einkommen
und Aufstiegschan
cen durchführen
und das Ergebnis
zusammenfassen
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KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Pisno sporočanje
SL Učenke/učenci...

podajo grafične in statistične
podatke v obliki besedila

razvrstijo v razpredelnicah poklice
po ustreznih skupinah
napišejo notranji monolog (npr.
o nadarjenosti, zanimanjih, poklicnih
željah, zaželenih sposobnostih in
lastnostih, nadaljnjem izobraževanju)

koristijo informacije v slovenskem
oziroma nemškem jeziku za pisanje
lastnih besedil v drugem jeziku

Pokli
ci

in

napišejo prošnjo za delo

po

prikažejo najvažnejše
informacije o poklicu v
obliki miselnega vzorca

življenje

ZAHTEVNO

cn o
k li

razpravljajo o spremembah
v poklicnem življenju

opisujejo delovnik
neke osebe
napišejo življenjepis

LAHKO

izvedejo povpra
ševanje o poklicnem
vsakdanu, poklicnih
zahtevah, zaslužku
in možnostih napre
dovanja ter izsledke
povzamejo
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Sprachbewusstsein
DE Schülerinnen und Schüler können ...

typische Verben aus der Arbeitsund Berufswelt gebrauchen

die wesentlichen Unterschiede zwischen der
slowenischen und deutschen Rechtschreibung (z. B.
Groß- und Kleinschreibung) erkennen und anwenden
die grammatikalische Kategorie
der belebten und unbelebten
maskulinen Nomina im Akkusativ
Singular richtig anwenden

den Dual anwenden

Ber
uf

weibliche und männliche
Berufsbezeichnungen
unterscheiden und bilden

eu
A
nd

rb e i t

Präpositionen richtig anwenden

swelt

ANSPRUCHSVOLL

Wortfelder zum
Thema Arbeits- und
Berufswelt erarbeiten

Höflichkeitsformen
richtig anwenden
LEICHT

feste Wortver
bindungen
Phrasen und
Redewendungen
verstehen und
erläutern
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Jezikovno zavedanje
SL Učenke/učenci...

uporabljajo značilne glagole
iz poklicnega sveta

prepoznavajo glavne razlike med slovenskimi in
nemškimi pravili pravopisa (npr. malo in veliko
začetnico) in jih uporabljajo
uporabljajo dvojino
pravilno uporabljajo slovnično
kategorijo živih in neživih moških
samostalnikov v tožilniku ednine

Pokli
ci

razlikujejo med žensko
in moško obliko in ju
znajo tvoriti

in

po
življenje

ZAHTEVNO

cn o
k li

pravilno uporabljajo predloge

izdelajo tematsko
polje na temo poklici
in poklicno življenje

pravilno uporabljajo
vljudnostne oblike
LAHKO

razumejo in
znajo razložiti
stalne besedne
zveze in fraze

SLOWENISCH
FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I

SLOVENŠČINA
ZA SEKUNDARNO STOPNJO I

ÜBUNGEN
VAJE

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Exemplarische Übungsbeispiele für den Unterricht

Berufe und Arbeitswelt
Vzorčni primeri za pouk

Poklici in poklicno življenje

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

O POKLICIH

1. VAJA
Pogovarjaj se s sošolko in sošolcem o poklicih v šoli in
oblikujte plakat
> Kdo dela?
> Kaj delajo?
> Kje delajo?
> Katera orodja uporabljajo in kaj z njimi počenjajo?
> Kdaj delajo?
2. VAJA
Sprašuj doma starše in sorodnike o njihovih poklicih – intervju.
Zapisuj iztočnice.
V šoli predstavi enega izmed poklicev sošolkam in sošolcem
(kratek referat) – informiraj jih o načinu dela, službenem času,
delovnem mestu, izobrazbi, ki je potrebna za dotični poklic, ...

3. VAJA
Poklici v mojem domačem kraju (intervju).
Povprašuj v domačem kraju po poklicnih možnostih zase in si
zapisuj poklice in delovna mesta. Katero delovno mesto bi ti
ustrezalo, če bi si ga izbral/a v domači okolici? V šoli predstavi
poklic in delovno mesto, ki si ju izbral/a, tako da boš prepričal/a
sošolke in sošolce, da je to primerna izbira zate.
4. VAJA
V igri z razdeljenimi vlogami
DELODAJALEC – DELOJEMALEC
DELODAJALKA – DELOJEMALKA
se prideš predstavit za službeno mesto. Pripoveduj o sebi
(osebni podatki), svoji šolski in siceršnji izobrazbi, svojih nadarjenostih (kaj dobro znaš, katere tečaje si obiskoval/a,...) in
svojih pričakovanjih. Pozanimaj se, kakšen je delovni čas, katere
možnosti nadaljnjega izobraževanja imaš, ali v podjetju lahko
napreduješ in kolikšna bo plača.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

O POKLICIH

5. VAJA
POKLICI

arhitekt

arhitektka

menedžer

menedžerka

arheolog

arheologinja

analitik

analitičarka

biolog

biologinja

agronom

agronomka

elektromehanik

elektromehaničarka

preparator

preparatorka

farmacevt

farmacevtka

kriminolog

kriminologinja

režiser

režiserka

računalničar

računalničarka

pilot

pilotka

socialni delavec

socialna delavka

fizioterapevt

fizioterapevtka

novinar

novinarka

pedagog

pedagoginja

župan

županja
Poišči nekaj nevsakdanjih poklicev. Nato si izberi enega izmed njih in poišči informacije o njem v knjigah, prospektih in
medmrežju. Informacije uporabi za oblikovanje prezentacije, ki
naj bo osnova za predstavitev poklica sošolkam in sošolcem.
Ustno predstavi nevsakdanji poklic. Tvojo predstavitev naj
spremlja pripravljena prezentacija.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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POKLICI
Katere poklice imajo osebe na slikah?
Napiši jih.

kiparka
kovač

raziskovalka
potapljač

mehatronik
novinarka

zidarka
sodnica

stražnik

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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SKRITI POKLICI
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Spodaj narisani poklici
se skrivajo v križanki.
Beri vodoravno in navpično,
naprej in nazaj ter diagonalno,
pa jih boš našel/la.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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PREBERI NEKOLIKO ČUDNO BESEDILO

SLAŠČIČARKA popravlja avto.
Zidar Mesarka šiva
obleke. Čevljar izdeluje lončeno
posodo. pobeli sobo. popravlja čevlje.
zida hišo. vreže šipo za okno.
izdeluje pohištvo. Tiskarka Pek
Steklarka Mizar obišče bolnika.
Šivilja Lončar kolje živino.
Tajnica peče kruh. Pleskarka PEČE
SLAŠČICE. Mehanik tiska knjige. Šoferka
Zdravnik dela v pisarni. vozi goste.

Pomešale so se različne pisave
in povedi so razrezane.
• Smiselno uredi razrezane in
pomešane povedi.
• Nato jih napiši. Pri delu ti
pomagajo različne oblike pisav.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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MOŠKA IN ŽENSKA OBLIKA POKLICEV
ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

tajnica
šoferka
mizar
zdravnik

• Novo obliko pripiši v razpredelnico.

slaščičarka
mesarka
tiskarka
zidar
čevljar
pek
steklarka
šivilja

• Moško obliko poklica spremeni
v žensko in obratno.

k...

pleskarka
lončar
mehanik

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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ZBRANO PREBERI POVEDI
Zobozdravnica

Mizarka žaga

steklo
desko
zelje

.

Šoferka zaman išče

.

.

v pisarni
v šoli
na polju

poučuje v šoli učenke in učence.

Frizerka striže

.

pečen papir
kuhane muhe
zrezke s prilogo

traktor
golaž
mizo

.

.

• Označi pravilne besede in besedne
zveze in jih vstavi v povedi.

skuha
pripravi
pokosi

travo na vrtu.

Kmetica rada dela

• Kaj je pravilno?

pilot
policist
drvar

Natakar prinese gostom

Kuhar s kuhalnico meša

Vaja k različnim poklicem
parkirišče
kavarno
ležišče

odseka veje z drevesa.

Vrtnar

betonira
plombira
zašije

moj kočnik.

učitelj
električar
informatik

kravo
mačko
lase

Dodatna vaja
• Napiši podobne povedi.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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UGANI POKLIC
Kaj sem?

Veliko časa preživim na ladji.
Pečem torte in peciva.

Preberi izjave in ugani moj poklic.
Spremeni moško obliko
poklica v žensko in jo napiši.

Moji najvažnejši orodji sta glavnik in krtača.
Brez mene ne bi bilo zelenjave in rož.
Potrebujejo me za vodovode in cevi v hiši.

novinar

arhivar

Pri meni se usedejo na stol šele,
ko so bolečine že prehude.

mornar

inštalater

Urejujem križišča, če izpade semafor.

slaščičar

mizar

Pišem članke za časopise.

frizer

Najvažnejši orodji sta žaga
in vodna tehtnica.
Sedim v arhivu in študiram stare
knjige in listine.

vrtnar

zobozdravnik
policist

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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ČLOVEŠKI UDJE SE UPRO

Vir „Človeški udje se upro“ (A. M. Slomšek): Slovenska čitanka I. del, Mohorjeva, 1965

A.M. Slomšek
Rimski konzul Menenij Agripa je povedal nekoč tole priliko:
Svoje dni so se vsi udje človeškega telesa naveličali služiti
želodcu. Uprli so se, rekoč: „Čemu bi mi težko delali, on pa
brez dela sladko uživa?“ In nogi nista hoteli več nositi, roki ne
delati, zobje ne gristi, tudi nos se je vihal in se branil vohati.
„Saj smo vsi udje enaki,“ so dejali, „vsi bomo uživali in enako
veselo živeli.“
Prvi dan je še prav dobro minil, bili so čvrsti in dobre volje.
Drugi dan so že začeli slabeti, tretji dan omagovati, četrti dan
pa so bili tako oslabeli, da se niso mogli več ganiti, peti dan je
bilo upornikom umreti.
Tedaj se je oglasila glava, rekoč: „Prevzetni puntarji, sedaj vidite, kam ste prišli! Želodcu niste hoteli dajati, kar mu gre, zato
tudi on vam ne more dati moči, ki jo potrebujete. Vi nočete
pomagati njemu, zato tudi on ne more vam.“ – „Res je tako,“
so potrdili vsi udje, „prav ima želodec, da nas priganja.“ In voljno je prijel vsak za svoje delo, vsi so radi dajali, kar želodec
zahteva. V kratkem so vsi udje okrevali in se okrepili.

1. Poišči v medmrežju in
zapiši razlago.

POIŠČI: rimski konzul
RAZLAGA:

POIŠČI: Menenij Agripa
RAZLAGA:

2. Prilika o človeških udih, ki so se uprli, je napisana v starinskem jeziku. Tako je danes nihče
ne bi več zapisal. Danes bi npr. namesto rekoč
zapisali in rekli. Napiši besedilo v sodobni
slovenščini.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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VSAK POKLIC JE POMEMBEN
Kaj si zvedel/a pri branju prilike?

K – VPRAŠALNICE

1. Kateri rimski konzul je povedal priliko »Človeški udje se upro«?

2. Komu so se naveličali služiti udje človeškega telesa?

3. Kdaj so tako oslabeli, da se niso mogli več ganiti?

4. Kdo se je oglasil po petem dnevu?

5. Kaj je glava rekla človeškim udom o želodcu?

Ključna izpoved
Slomškovega besedila po Agripini priliki Človeški udje se upro je,

Ljudje si moramo dela razdeliti.
Zato je nastalo in nastaja veliko
poklicev. Vsakdo mora delati.
Za človeštvo je vsak poklic
pomemben in potreben.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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PRI DELU UPORABLJAMO ORODJE
S kladivom zabijamo žeblje.
Kruh režem z nožem.

1. OSEBA

2. OSEBA

3. OSEBA

1. VAJA

zabijamo

zabijate

zabijajo

Izpiši glagole iz
navedenih stavkov
v razpredelnico v
pravilni stolpec.
Potem dopolni
manjkajoči obliki.

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

2. VAJA

zabijam

zabijava

zabijamo

Z žago žagata deske.
Pesek nalagate z lopato.
Z vilicami ješ meso.
Drva cepijo s sekiro.
S krampom koplje jamo.
Travo grabiva z grabljami.
Z metlo pometata tla.
S kleščami pulite žeblje

3. VAJA
Pretvori stavke prejšnje vaje
v prihodnjik in preteklik.
Npr.
S kladivom bomo zabijali žeblje.
S kladivom smo zabijali žeblje.

Izpiši glagole iz
navedenih stavkov
v razpredelnico v
pravilni stolpec in
dopolni manjkajoči
obliki.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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VSI DELAMO
KDO?

električar
mesar
pismonoša
šivilja
frizerka
dimnikar
natakarica
bolniška sestra
zidar
kuhar
mehanik
zdravnik
učiteljica
pek

KAJ DELA?

KOGA/ KAJ?

POTREBNO ORODJE

popravlja

učence

ometača

sprašuje
ometa
kuha
razlaga
reže
popravlja
napeljuje
meri
pomeri

luč
blago
upokojnino
kost
jedilnik
učence

kosilo
steno
avtomobile

peče

učence

preseka

avto
pladenj
injekcija
klešče
merilni trak

izvijač
kreda
toplomer
peč
merilo
sekira

dimnike

prinese

cepi

kuhalnica

škarje

pecivo
bolnika

1. VAJA
Tvori stavke. Napiši, kaj ljudje v raznih poklicih delajo.
Npr.: Mesar preseka kost.
2. VAJA
Postavi stavke v dvojino in množino.
Npr.: 	dvojina: Mesarja presekata kost.
množina: Mesarji presekajo kost.
3. VAJA
S čim delajo ljudje v svojih poklicih?
Tvori smiselno pravilne stavke: Kdo dela s čim kaj?
Npr.: Mesar preseka kost s sekiro.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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VSAK POKLIC JE POMEMBEN
Ribiči so na bregu reke lovili
Noben
Električar je zamenjal
Steklar je prišel in vrezal

. (polž, črv, postrv)
še ni padel z neba. (vajenec, mojster, pomočnik)
. (okno, podboj, varovalka)
. (zavesa, šipa, preproga)

Zobozdravnica je plombirala moj
Mizar je žagal

. (kočnik, kolo, bik).
. (papir, deska, steklo)

Šofer je zaman iskal

. (ležišče, sedež, parkirišče)

Prodajalka je tehtala

. (dež, učenec, banana)

Učenec je doma pozabil

. (igrača, hlače, peresnica)
se je spretno izognil tovornjaku. (pilot, motorist, tramvaj)

Na križišču je
Natakar je prinesel

1. VAJA
Izberi pravilno besedo in jo vstavi
v pravilnem sklonu in številu.

urejeval promet. (konj, prometnik, mobitel)
. (muha, zrezek, zvezek).

2. VAJA
Določi stavčne člene, ki si
jih v prvi nalogi vstavil/-a:
Npr.: Ribiči so na bregu reke
lovili postrvi (predmet/4.sklon).

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

SLUŠNO BESEDILO
INTERVJU

Sto poklicev hkrati

Vir „Sto poklicev hkrati“: Tako je!, Delo in poklici,Seite/str. 26, Bundesministerium für Unterricht
und kulturelle Angelegenheiten, Zentrum für Schulentwicklung, Klagenfurt/Celovec, 1998

VPRAŠANJE: Kakšen poklic imate?
ODGOVOR: Imam sto poklicev.
VPRAŠANJE: Sto poklicev hkrati

vendar ni mogoče imeti!?
ODGOVOR: Seveda ne hkrati,
vendar moram znati stotere
stvari.
VPRAŠANJE: Na primer?
ODGOVOR: Kuharica sem, slaščičarka, bolničarka, ...
VPRAŠANJE: Pa kaj še?
ODGOVOR: Čistilka, perica, likarica, vzgojiteljica,
učiteljica, ...
VPRAŠANJE: Dosti ste našteli, ali ne?
ODGOVOR: Ne, še šivilja, natakarica, vrtnarica in tako dalje.
VPRAŠANJE: Vi imate gotovo visoko plačo?
ODGOVOR: Zaslužim zelo malo, vendar mi ni treba
plačevati hrane, tudi obleko imam brezplačno, od časa
do časa pa imamo skupni dopust v našem obratu.
VPRAŠANJE: In kje delate? V kakšni tovarni?
ODGOVOR: Ne, v nekem malem obratu.
VPRAŠANJE: Ali imate daleč do svojega delovnega
mesta? Lahko greste peš ali potrebujete prevozno
sredstvo?

Ne, v obratu, kjer delam, tudi stanujem.
VPRAŠANJE: Kje so pa vaši otroci,
ko delate?
ODGOVOR: Dva sta šoloobvezna
in hodita v šolo, mali trije pa so
pri meni.
VPRAŠANJE: Je to sploh mogoče
ob vsem delu, ki ga opravljate?
ODGOVOR: Mora biti.
VPRAŠANJE: Morda delate samo

ODGOVOR:

dopoldan?
ODGOVOR: Ne, zjutraj pričnem med šesto in sedmo uro
in delam večkrat do večera tudi brez opoldanskega
odmora.
VPRAŠANJE: Koliko ljudi dela v vašem obratu?
ODGOVOR: Razen mene jih je še šest.
VPRAŠANJE: Tako vam vsaj ni treba vse sami postoriti?
ODGOVOR: Največkrat že. Enega čez dan ni doma, ker
dela v drugem obratu, trije so še premajhni, ostala
dva, kot sem že rekla, pa hodita še v šolo. Toda
včasih mi pomagajo.
VPRAŠANJE: Sedaj sem popolnoma zmeden. Toliko
poklicev imate, tako malo pomoči in le pičlo plačilo,
no, hrano in obleko. Kaj pa ste pravzaprav potem?
(ODGOVOR: MAMA.)

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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STO POKLICEV HKRATI
1. VAJA

Koliko oseb se je pogovarjalo?
Kaj si slišal/a?

Si slišal/a ženski ali moški glas?
Koliko poklicev ima ženska?
Katere poklice ima? Naštej jih:

Kakšno plačo ima?
Kje dela?
Je njena pot do delovnega mesta dolga?
Kakšen je njen delovni čas?
Kdo je ženska?
Kaj je mali obrat, v katerem dela?
Kaj nam pove besedilo o ženski, ki odgovarja?

Katere informacije si
zvedel/a pri poslušanju?

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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STO POKLICEV HKRATI
2. VAJA: POKLICI – ženska in moška oblika
ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

kuharica
bolničarka
čistilka
likarica
vzgojiteljica
učiteljica
šivilja
natakarica
slaščičarka
vrtnarica

K ženski obliki poklica
poišči moško obliko.

tajnik
zdravnik
računalničar
pilot
mehanik
mizar
odvetnik
glasbenik
knjižničar
fotograf

Pa še vaja obratno –
k moški obliki poišči žensko.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK
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STO POKLICEV HKRATI
3. VAJA: Kdo dela s čim kaj?
POKLICI

ORODJE

GLAGOL

kuharica, bolničarka,
čistilka, likarica,
vzgojiteljica, učiteljica,
šivilja, natakarica,
slaščičarka, vrtnarica

pladenj, škropilnica,
kreda, pečica,
kuhalnica, beseda,
igla, likalnik, cunja,
toplomer

mešati, polikati,
zapisovati, vzgajati,
peči, krpati, zalivati,
zmeriti, brisati,
prinesti

POKLIC

ORODJE

GLAGOL

SAMOSTALNIKI V 4. SKLONU

kuharica

kuhalnica

mešati

golaž

KOGA ALI KAJ?
SAMOSTALNIKI V 4. SKLONU

temperaturo,
pecivo, prah, golaž,
rože, ocene, hlače,
pijačo,srajco, otroke

Z besednimi skupinami tvori stavke.

V preglednico
vpiši v vodo
ravno vrsto
besede, ki
sodijo skupaj.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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STO POKLICEV HKRATI
4. VAJA: Preveri odgovore, ali so vsebinsko pravilni.
TAKO ALI PODOBNO JE ODGOVORILA ŽENSKA

PRAV

NAROBE

Imam sto poklicev.

Nakrižaj prav
ali narobe.

Zaslužim zelo veliko, zato moram plačati hrano in obleke.
Delam v tovarni.
Šoloobvezna otroka sta v šoli, mali trije pa pri meni.
Delam od jutra do večera, včasih brez odmora.
Do delovnega mesta imam zelo dolgo pot.
Razen mene dela v obratu še šest ljudi.
Poveži, kar sodi skupaj.

hkrati

po vrednosti, količini komaj zadosten, zadovoljiv

pičel

izraža istočasnost

plača

se dobi brez plačila

brezplačno
dopust
obrat
tovarna

večje podjetje, ki strojno izdeluje polizdelke in izdelke v večjih količinah
vsota, ki jo na določena razdobja dobi zaposleni za svoje delo
dovoljena začasna prekinitev dela, službe
manjša proizvodna enota za določene delovne, tehnološke postopke

(Razlage so iz Slovarja slovenskega
knjižnega jezika.)
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GLAVNI POJMI / GLOSSAR, GRUNDBEGRIFFE
IZOBRAZBA

AUSBILDUNG

delovni čas

Arbeitszeit

izpit

Prüfung

delovno mesto

Arbeitsplatz

pogodba o učnem razmerju

Lehrvertrag

delovno pravo

Arbeitsrecht

poklicna orientacija

Berufsorientierung

delovno razmerje

Arbeitsverhältnis

poklicna šola

Berufsschule

kolektivna pogodba

Kollektivvertrag

poklicno izobraževanje

Berufsausbildung

poklicno svetovanje

Berufsberatung

kvalificirani/
nekvalificirani delavec

Facharbeiter/
ungelernter Arbeiter

poklicnoizobraževalna
obvezna šola

nameščenec, nameščenka

Angestellte, Angestellter

berufsbildende Pflichtschule

odpoved (pogodbe o zaposlitvi)

Kündigung

praktikum

Praktikum

plača

Gehalt, Lohn

strokovno izobraževanje

Fachausbildung

počitniško delo

Ferialarbeit/Ferienjob

učno podjetje

Lehrbetrieb

pogodba

Vertrag

vajenec, vajenka

Lehrling

vajeniška doba, uk

Lehre

pogodba o zaposlitvi
(delovna pogodba)

Dienstvertrag,
Arbeitsvertrag

vajenska odškodnina

Lehrlingsentschädigung

poklic

Beruf

vajenski zaključni izpit

Lehrabschlussprüfung

prva/stalna zaposlitev

Erst-/Dauerbeschäftigung

sindikat

Gewerkschaft

socialno partnerstvo

Sozialpartnerschaft

socialno zavarovanje

Sozialversicherung

uslužbenec, uslužbenka

Beschäftigte, Beschäftigter

zaposleni / zaposlena

Erwerbstätige

POKLICNI SVET

ARBEITSWELT

brezposelnost

Arbeitslosigkeit

delavec / delavka

Arbeiter, Beschäftigter /
Arbeiterin, Beschäftigte

delavska zbornica

Arbeiterkammer

zaposlitev

Erwerbstätigkeit

delo

Arbeit

zavod za zaposlovanje

AMS (Arbeitsmarktservice)

delodajalec, delodajalka

Arbeitgeber, Arbeitgeberin

zbornica

Kammer

delojemalec, delojemalka

Arbeitnehmer

zdravstveno zavarovanje

Krankenversicherung
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NEKAJ PREGOVOROV IN FRAZ NA TEMO »DELO«
PREGOVORI
Brez setve ni žetve.
Dela kažejo človeka.
Delo hvali mojstra.
Delo in mir sta sreče izvir.
Dobro orodje – lahko delo.
Kar pada takorekoč z neba, zadovoljstva ne da.
Kdor se dela boji, slabo živi.
Med reči in narediti je celo morje.
Mojstri ne padajo z nebes.
Ni vsak dan nedelja.
Po opravljenem delu je sladek počitek.
Vaja dela mojstra.
Čič ne da nič.
Brez dela ni jela.

FRAZE
delati plavega
povzpeti se visoko
zaslužiti/služiti si svoj kruh
imeti dve levi roki
lenobo pasti
živeti iz rok v usta
iti s trebuhom za kruhom
delati kot konj

delati/garati kot črna živina
iti v pokoj
delati na črno
ubijati čas
lotiti se dela
delati cirkus
zagristi se v delo
živeti od dela svojih rok

VAJA
Izpiši iz pregovorov in fraz samostalnike, pridevnike in glagole v
razpredelnice. Samostalnikom pripiši spol in končnico rodilnika,
pridevnikom imenovalnik v moškem, ženskem in srednjem spolu,
glagolom nedoločnik (dovršno in nedovršno obliko), 1. oseba ednine v sedanjiku, deležnik na –l (v moškem, ženskem in srednjem
spolu) ter v poseben stolpec nemški prevod besede.
SAMOSTALNIKI

NEMŠKI PREVOD

setev, setve, ž.

die Saat

PRIDEVNIKI

NEMŠKI PREVOD

dober, dobra, dobro

gut

GLAGOLI

NEMŠKI PREVOD

kazati, kažem, kazal -la -lo

zeigen

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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PREGOVORI
SLOVENSKI PREGOVORI

SPOROČILO PREGOVOROV

Brez setve ni žetve.

Če se ne potrudim, ne bom uspešen.
Če ne delam, ne dobim plače.

Dela kažejo človeka.
Delo hvali mojstra.
Delo in mir sta sreče izvir.
Dobro orodje – lahko delo.
Kar pada takorekoč z neba,
zadovoljstva ne da.
Kdor se dela boji, slabo živi.
Med reči in narediti je celo morje.
Mojstri ne padajo z nebes.
Ni vsak dan nedelja.
Po opravljenem delu je sladek počitek.
Vaja dela mojstra.
Čič ne da nič.

1. VAJA
S svojimi besedami v slovenščini
napiši, kaj pomenijo pregovori.
Možnih je več razlag.
2. VAJA
Najdi in napiši podobne
pregovore v nemščini ali
v jeziku, ki ga govoriš doma.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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FRAZE
FRAZA

RAZLAGA V SLOVENŠČINI

delati plavega

neupravičeno / neopravičeno izostati,
ne delati, kadar bi moral, ...

zaslužiti/služiti si svoj kruh
imeti dve levi roki
lenobo pasti
živeti iz rok v usta
iti s trebuhom za kruhom
delati / garati kot črna živina
zagristi se v delo
delati na črno
ubijati čas / tratiti čas
lotiti se dela
delati cirkus
živeti od dela svojih rok

S svojimi besedami razloži fraze.
Možnih je več razlag.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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MOJI POKLICNI NAČRTI
Napiši, kakšni so tvoji poklicni načrti.
Pri tem uporabljaj tudi besede in fraze, ki jih najdeš v seznamu pojmov.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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PREGOVORI NA TEMO »DELO«
Označi mesto naglasa. Po potrebi si pomagaj s slovarjem.

Brez setve ni žetve.
		

Dela kažejo človeka.

Delo hvali mojstra.
		

Delo in mir sta sreče izvir.

Dobro orodje – lahko delo.
		

Kar pada takorekoč z neba, zadovoljstva ne da.

Kdor se dela boji, slabo živi.
		

Med reči in narediti je celo morje.

Mojstri ne padajo z nebes.
		

Ni vsak dan nedelja.

Po opravljenem delu je sladek počitek.
		
Čič ne da nič.

Vaja dela mojstra.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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ODKRIVAJ SVOJE INTERESE
1. Sposobnosti in lastnosti uvrsti v pravilni stolpec.
delo rad/a opravljam na prostem | rad/a rešujem probleme | sem iznajdljiv/a | znam odpustiti | sem jezikovno spreten/na | sem
zanesljiv/a | sem radoveden/na | imam dobro kondicijo | sem natančen/na | se veliko gibam | se znam koncentrirati | znam delati
v skupini | sem vztrajen/na | znam dobro načrtovati in organizirati | dobro se učim tuje jezike | sem pozoren/na | znam dobro računati
| sem močan/na | rad/a razmišljam o nečem | znam samostojno delati | dobro si zapomnim besede in številke | znam poslušati | sem
kreativen/na | imam dobro fantazijo | rad/a pišem | sem zgovoren/na | sem rokodelsko spreten/na | sem poln/a energije | sem urejen /a
| ljubim živali | rad/a se pogovarjam | sem kritičen/na | sem obziren/na | hočem druge razumeti | lahko stopim v stik z drugimi | rad/a
iščem rešitve | sem ambiciozen/na | se znam prilagajati | rad/a opazujem in raziskujem | rad/a delam z živalmi
UMSKE SPOSOBNOSTI

TELESNE SPOSOBNOSTI,
ROČNE SPRETNOSTI

ČUSTVENE KOMPETENCE, SOCIALNE
SPOSOBNOSTI, ZNAČAJSKE LASTNOSTI

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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ODKRIVAJ SVOJE INTERESE
2. V preglednico vpiši, katere so TVOJE spretnosti in lastnosti.
UMSKE SPOSOBNOSTI

3. O
 piši svoje spretnosti in lastnosti. Kaj dobro znaš in česa
ne tako dobro? Kaj bi rad/a še
izboljšal/a?

TELESNE SPOSOBNOSTI,
ROČNE SPRETNOSTI

ČUSTVENE KOMPETENCE, SOCIALNE
SPOSOBNOSTI, ZNAČAJSKE LASTNOSTI

4. Napiši, kaj bi rad/a bil/a po pokli5. Napiši notranji monolog.
cu. Katere lastnosti in spretnosti
Razmišljaj o svojih spretnostih
so zaželene v tem poklicu? Zarain lastnostih. Ali ustrezajo zahdi katerih lastnosti in spretnosti
tevam zaželenega poklica?
misliš, da bi lahko bil/a dober/ra in
uspešen/šna v tem poklicu?
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O P I S P O K L I CA N OV I N A R JA
Predvidena izobrazba:￼
Za sprejem v službo zahtevajo od novinarja praviloma
univerzitetno diplomo. Ker pa se večina bodočih novinarjev poskusi v pisanju že v študentskih letih, pridejo
ob prvih večjih priznanjih (in zaslužku) do varljivega
spoznanja, da se da pisati tudi brez diplome. To dokazujejo številni zelo uspešni novinarji, toda marsikomu se ta
pomanjkljivost pozneje otepa.
Usposobljenost in delo
Novinarsko delo je med najbolj razgibanimi in raznolikimi, saj ne obsega samo zelo različnih delovnih nalog
in predmetov dela, ampak ga je mogoče opravljati tudi
z različnimi sredstvi in načini sporočanja, povsod in ob
vsakem času. Najbolj zgoščena označba bi bila: zbiranje, obdelava in objava sporočil v javnih glasilih. Novinar
zbira sporočila na dveh ravneh: - stalno s spremljanjem
drugih medijev in v neposrednih stikih, ko kopiči v
spominu in osebni dokumentaciji splošne ali posebne
informacije, za širjenje in utrjevanje svoje splošne raz
gledanosti in jezikovne kulture ter za temeljitejše poznavanje ožjega tematskega področja, za katerega je
specializiran; - občasno in usmerjeno ob dogovorjenih
priložnostih (na pogovorih, tiskovnih konferencah ipd.),
z neposrednim spremljanjem dogodka (seje, zborovanja, državnega obiska, otvoritve, predstave, tekme

ipd.), prek gradiv za seje, pisem bralcev, sporočil za
javnost in podobnih pisnih virov, ali s poizvedovanjem
na prizoriščih ali pri pričevalcih. Pri zbiranju informacij
si mora zagotoviti odgovore na osnovna novinarska
vprašanja: kdo? kaj? kdaj? kje? kako? Pa tudi - odvisno
od razpoložljivega prostora oziroma časa - na: zakaj? s
kakšnimi posledicami? Obdelava sporočil poteka v obliki: - selekcije (izbora) pomembnih informacij, - koncentracije (usmeritve) na bistveno, - izbire najustreznejše
oblike sporočanja, - interpretacije (presoje) in preverjanja zbranih dejstev, - končnega artikuliranja - ubesedovanja, zapisa oziroma montaže. Pri tem se novinar
posvetuje in sodeluje z urednikom, redaktorjem, lektorjem, snemalcem, montažerjem, tehničnim urednikom
oziroma režiserjem in drugimi sodelavci. Njihovo število
je odvisno od medija, v katerem dela, pogosto pa
prevzema tudi del njihovih opravil. Sestavljanje opravil
in nalog je najpogostejše pri dopisnikih (še posebej v
tujini), saj ne morejo računati na storitve priuredniških
služb in sodelavcev. Svoje zahteve ima novinarstvo
na radiu in še posebej na televiziji, ki ima več izraznih
sredstev (poleg besed tudi sliko z grafično opremo in
zvok). Pri nas so sorazmerno redki novinarji - snemalci,
pač pa časopisni novinarji (časnikarji) pogosto - bolj ali
manj uspešno - posegajo tudi na področje posebnega
poklica fotoreporterja.

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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Razmere za delo
Novinar ima sicer zakonsko zagotovljen 40-urni delovni
teden, toda za večino novinarjev, ki delajo v dnevnoinformativnih uredništvih, bi lahko rekli, da so v službi
24 ur na dan, saj so stalno na preži za informacijo. Dela
tudi ponoči in po potrebi v daljših turnusih, brez potrebnega počitka. Enako neprijetna znajo biti daljša obdobja
brez konkretnih nalog. Pretežno pisarniško delo in po-

sedanje na sestankih v zaprtih prostorih sta povezana s
prisilno držo in težavami s hrbtenico, svoje pa prispevata slab zrak in utesnjenost v večinoma prenapolnjenih
uredništvih.
Sorodni poklici
Novinarstvo je povezano s številnimi drugimi poklici.
Tako najdemo med novinarji številne pravnike, ekonomiste, sociologe, psihologe, umetnostne zgodovinarje,
primerjalne književnike in vrsto zastopnikov drugih poklicev. Med sorodne poklice pa bi lahko uvrstili: pisatelje,
svetovalce za stike z javnostmi in propagandiste.

(Prirejeno po http://www.ess.gov.si)

Vir: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=848&Filter=N [9.7.2012]

Znanja in spretnosti
Poleg široke razgledanosti potrebuje novinar za bolj
ali manj ozko specializacijo tudi posebna znanja.
Zato sploh ni nujna novinarska diploma, čeprav je
zaželeno poznavanje teoretičnih osnov komuniciranja in še posebej novinarskega sporočanja in stilistike,
etike in retorike. In seveda čim boljše obvladanje čim
več jezikov. Med spretnostmi je pomembno tudi čim
hitrejše tipkanje. Ob bogatem besednem zakladu je
za radijske in televizijske novinarje potreben tudi primeren (radiofonski) glas in poleg visoke jezikovne tudi
ustrezna govorna kultura brez izrazitega dialekta. Na
televiziji je dobrodošel tudi smisel za izrabo vizualnih
izraznih sredstev, ki pa je vse bolj koristen tudi pri tistih
časopisih, kjer novinar kar sam izbira črke in skrbi za
prelom strani, torej za razporeditev prispevkov. Vozniški
izpit je bolj ali manj zaželen, ni pa nujen.
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OPIS POKLICA NOVINARJA/NOVINARKE
1. Dopolni miselni vzorec z bistvenimi podatki o poklicu novinarja / novinarke.

Opis dela
Interesi in
osebne
lastnosti

Novinar/ka

2. Predstavi miselni vzorec
sošolkam in sošolcem.
3. R
 azmišljaj o poklicu novinarja/novinarke.
Zakaj bi rad/a opravljal/a poklic novinarja/novinarke in zakaj ne?
Napiši notranji monolog.

znanje
Potrebno osti
in spretn

Delovna
področja

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE

Nadgradite svoje znanje in se
kljub kriznim časom zaposlite.
Ne smilite se sami sebi, temveč s pozitivnim
razmišljanjem in z upoštevanjem nasvetov, kako ravnati
v kriznih časih, izboljšajte svoje možnosti za zaposlitev.
Bodite pripravljeni na vseživljenjsko učenje
Diploma je spričevalo o uspešno opravljenem študijskem
programu, nikakor pa je ne gre enačiti z zaključkom
izobraževanja. Spremljajte novosti na področju, za katerega ste specializirani, in hkrati sledite dogajanju na

področjih, ki so za vaše strokovno znanje in usposobljenost temeljnega pomena. Poleg tega razvijajte nove
kompetence, ki bodo nujno potrebne za razvoj panoge.
Upravljajte s svojo kariero
Kariera za vse življenje postaja redkost, hkrati pa bosta
avtomatizacija in delokalizacija povzročili, da bo nekaj
delovnih mest izginilo. Treba je predvideti, kako bodo
razmere na trgu dela vplivale na vaš profil dela, in pravilno ukrepati. Naučite se svoje znanje preoblikovati,
prilagoditi, dopolniti in obrniti sebi v prid.
Razvijte kritično mišljenje
Delodajalci iščejo ljudi, ki so kljub recesiji in
vsesplošnemu nezadovoljstvu inovativni in produktivni.
Tehnologija zmore veliko, ne zmore pa vsega, zato je
pomembno, da razvijate kritično mišljenje, se prilagajate, prepoznate pomembne podatke in se hitro odločate,
kljub pomanjkanju informacij.
Bodite radovedni
Izkoristite leto brez študijskih obveznosti za širjenje obzorij, pridobivanje znanj in spoznavanje novih kultur. Kot
prostovoljec v tujini navežite stike z ljudmi, ki vam bodo
morda pomagali na karierni poti. Ne hodite naokoli s
plašnicami na očeh, temveč razmislite, kako bi lahko
nove izkušnje in ideje uporabili na svoji poklicni poti.

Vir: http://www.aktiv.si/vsebine/Spremembe_na_trgu_dela_vplivajo_na_mlade [05.06.2012]

Konec šolanja za večino mladih predstavlja začetek
iskanja prve zaposlitve. V času, ko je gospodarska kriza
močno zavrla zaposlovanje, je iskanje zaposlitve vse
prej kot mačji kašelj.
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SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE
ZA USPEŠNO ZAPOSLITEV JE POMEMBNO, DA...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. VAJA
Preberi članek in
napiši nasvete za
uspešno zaposlitev.
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SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE
GLAGOLNIK

GLAGOL

šolanje

šolati se

2. VAJA
V besedilu poišči vse
glagolnike in dopolni
nedoločniško obliko
glagola. Pomagaj si
s slovarjem.
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SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE
Poveži tujko z ustrezno slovensko razlago.

avtomat
avtomatizacija
delokalizacija
inovativen
kompetenca
pozitiven
produktiven
recesija
specializiran, specializirati
tehnologija

zmogljivost (sposobnosti, spretnosti in znanja) in motiviranost
tehnična naprava, stroj, ki opravlja delo brez človekovega sodelovanja

3. VAJA
V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika poišči
razlago za tujke.

nazadovanje, upadanje gospodarske aktivnosti
usmerjati, omejevati dejavnost česa na ozko področje
izraža, da je vrednost česa velika
uvesti avtomate, opremiti z avtomati
	ki razmeroma veliko naredi, proizvede
zunanje izvajanje lahko poteka tudi v tujini
veda o pridobivanju surovin, obdelavi, predelavi materiala v izdelke
nanašajoč se na (bistveno) izboljšanje, izpopolnitev, uvedbo česa novega

4. VAJA
S sošolko ali sošolcem se pogovori o nasvetih. Skupno razmislita,
kateri so dobri in kateri slabi nasveti. Predlagajta še druge nasvete.
5. VAJA
Napiši, kateri so po tvojem mnenju dobri in kateri slabi nasveti. Utemelji svoje mnenje.
6. VAJA
V spisu razmišljaj oziroma opiši, kako vplivajo spremembe na trgu dela na tvojo šolsko in poklicno pot.
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EUROPASS ŽIVLJENJEPIS
Navodila za uporabo Europass življenjepisa - http://europass.cedefop.europa.eu - © Evropske skupnosti 2003
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu © Evropska unija, 2002-2010 24082010

OSEBNI PODATKI
Priimek / Ime

Priložite fotografijo (neobvezno)

Priimek Ime.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Naslov

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Telefon
Prenosni telefon:
Telefaks
E-pošta
Državljanstvo
Datum rojstva
Spol

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

ZAŽELENA ZAPOSLITEV / ZAŽELENO POKLICNO PODROČJE
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

DELOVNE IZKUŠNJE
Obdobje

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
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EUROPASS ŽIVLJENJEPIS
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Ločeno vnesite vse izobraževalne programe, ki ste jih zaključili.
Obdobje
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno
znanje in kompetence
Naziv in status ustanove,
ki je podelila diplomo,
spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po
nacionalni ali mednarodni
klasifikacijski lestvici

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

ZNANJA IN KOMPETENCE
Materni jezik(i)

Navedite materni jezik
(po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila)

Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Jezik
Jezik
Socialna znanja
in kompetence
Organizacijska znanja
in kompetence

Razumevanje
Slušno
razumevanje

Bralno
razumevanje

Govorjenje
Govorno
sporazumevanje

Govorno
sporočanje

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Pisanje
(*) Skupni evropski
referenčni okvir
za jezike
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EUROPASS ŽIVLJENJEPIS
Tehnična znanja
in kompetence
Računalniška znanja
in kompetence
Umetniška znanja
in kompetence
Druga znanja
in kompetence
Vozniško dovoljenje

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

DODATNI PODATKI
Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne
osebe, priporočila itd.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

PRILOGE
Naštejte morebitne priloge.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
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ŽIVLJENJEPIS
1. VAJA
Dopolni življenjepis
s svojimi podatki.
IME IN PRIIMEK,
NASLOV, TEL. ŠTEV., E-POŠTA

Življenjepis
Osebni podatki
Ime priimek ________________________________________________________
Naslov ____________________________________________________________
Tel. štev. __________________________________________________________
E-pošta ____________________________________________________________
Dan rojstva _________________________________________________________
Kraj rojstva _________________________________________________________
Državljanstvo _______________________________________________________
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ŽIVLJENJEPIS

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje

GŠ/NSŠ/SIVŠ ______________________________________________

Obdobje

Ljudska šola ______________________________________________

Delovne izkušnje
Obdobje

praktikum/zaposlitev, naslov delodajalca, vrsta dejavnosti
________________________________________________________

Znanja in kompetence
Jeziki

________________________________________________________

Računalniška znanja in kompetence ______________________________________
Druga znanja in kompetence ___________________________________________
________________________________________________________
Prosti čas
Zanimanja

________________________________________________________

__________________________________________________________________
Kraj, datum

Podpis

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
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PROŠNJA ZA NAMESTITEV
1. VAJA
V medijih (časopisju,
medmrežju) poišči male
oglase, v katerih podjetja razpisujejo delovno/
vajeniško mesto.

IME IN PRIIMEK
NASLOV

NASLOV PONUDNIKA
DELOVNEGA MESTA
NASLOVNIK /
KONTAKTNA OSEBA

Kraj, datum

Prošnja za namestitev
Spoštovani!
Prosim za delovno/vajeniško mesto _________________ objavljeno v _______________.
Utemeljitev: Zakaj ustrezam zahtevam za delovno mesto?
Specialna izobrazba, sposobnosti, kompetence, zanimanja itd. me usposabljajo za razpisano
delovno mesto.
Zaključni stavek.
S prijaznimi pozdravi

Podpis
Ime in priimek
Priloge: življenjepis, spričevala

2. VAJA
Izberi si en oglas in
se odzovi nanj. Napiši
prošnjo za namestitev.

am Beispiel/ob primeru

Familie und Verwandtschaft
Družina in sorodstvo

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Hörverstehen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

grundlegende Informationen über Familie, Familien
mitglieder, Verwandtschaft verstehen und sie für
mündliche oder schriftliche Aufgaben nutzen

aus gehörtem Text (Vortrag, Gespräch,
Medien – Radio, TV) Bezeichnungen für
Familienmitglieder und Verwandte erkennen

LEICHT

V
chaft
ndts

ANSPRUCHSVOLL

gehörte Personen
beschreibungen (z.B.
Größe, Aussehen,
Kleidung) verstehen
und mündlich oder
schriftlich wiedergeben

Familie u
nd

wa
er

in deutscher oder slowenischer Sprache
gehörte Informationen über Familie und
Verwandtschaft nutzen und in der jeweils
anderen Sprache wiedergeben

eine gehörte Familienbeschrei
bung verstehen und mündlich
oder schriftlich wiedergeben

aus gehörtem
Text (Vortrag,
Gespräch, Medi
en – Radio, TV)
Informationen
über verschiedene
Familienverbände
entnehmen (z.B.
Großfamilie, Fami
lie, Alleinerziehe
rInnen mit Kindern,
Patchworkfamilie)
und sie für eigene
Arbeiten nutzen

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Slušno razumevanje
SL Učenke in učenci …

koristijo informacije o družini in sorodnikih, ki so jih
slišale/slišali v nemškem ali slovenskem jeziku, ter jih
znajo posredovati v drugem jeziku

v slušnih besedilih (predavanje, pogovor,
mediji – radijo, televizija) prepoznajo izraze
za družino in sorodnike

LAHKO

stvo
rod
so

ZAHTEVNO

razumejo opise oseb
(npr. velikost, izgled,
obleka), ki so jih slišale/
slišali, in znajo informa
cije posredovati ustno
ali pisno

Druž
ina

in

razumejo osnovne informaci
je o družini, družinskih članih
in sorodnikih in jih koristijo za
ustne ali pisne naloge

razumejo opise družin, ki so jih
slišale/slišali, in znajo informacije
posredovati ustno ali pisno

v slušnih besedi
lih (predavanje,
pogovor, mediji
– radijo, televizija)
razumejo informa
cije o različnih gos
podinjstvih (npr.
velika družina,
družina, samohra
nilke/samohranilci
z otroki, sestavlje
ne družine) in jih
koristjo za lastne
naloge

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Sprechen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

in slowenischer oder deutscher Sprache eingeholte
Informationen über Familie, Verwandte und Wohnort in
der jeweils anderen Sprache weitergeben
über Bedeutung, Sinn Aufgaben, Rolle der
Familie heute sprechen und über Famili
enprobleme (z.B. Berufstätigkeit
der Frauen, AlleinerzieherInnen,
Einzelkinder) diskutieren

Bezeichnungen für Familienmitglieder
(Mutter, Vater, Kinder, Schwester, Bruder)
und Verwandte (z.B. Oma, Opa, Tante,
Onkel, Cousine) benennen

V
chaft
ndts

ANSPRUCHSVOLL

Biografien der Fami
lienmitglieder oder
anderer Familienge
schichten den Mitschü
lerInnen präsentieren

Familie u
nd

wa
er

ein Familienmitglied mündlich be
schreiben (wie sieht sie/er aus) und
charakterisieren (wie ist sie/er)

Informationen über
den eigenen Stamm
baum erfragen
LEICHT

Über Veränderungen in
der Familie durch Zu
wachs (Geburt, Heirat)
oder Abgang (Schei
dung, Tod) sprechen
Informationen über
die Geschichte der
eigenen Familie
(Wohnort(e), Berufe,
Erlebnisse) einholen
und darüber berichten
sich über Familie, Ver
wandte, deren Leben und
deren Berufe unterhalten

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Govorno sporočanje
SL Učenke in učenci …

se informirajo o družini, sorodnikih in domačem kraju
v slovenskem ali nemškem jeziku in znajo informacije
posredovati v drugem jeziku
govorijo o pomenu, smislu,
nalogah, vlogah današnje družine in
razpravljajo o družinskih problemih
(npr. zaposlitev žensk, samohranilke/
samohranilci, edinke/edinci)

imenujejo družinske člane (npr. mama, oče,
otroci, sestra, brat) in sorodnike (npr. stara
mama, stari oče, teta, stric, sestrična)

stvo
rod
so

ZAHTEVNO

predstavijo sošolkam
in sošolcem
življenjepise družinskih
članov ali druge
družinske zgodbe

Druž
ina

in

ustno opišejo družinskega člana
(kako izgleda) in ga karakterizirajo
(kakšen je)

se informirajo o zgo
dovini svoje družine
(bivališče/bivališča,
poklici, doživetja)
in poročajo o
informacijah
se informirajo o
lastnem rodovniku

LAHKO

govorijo a spremem
bah v družini, ko
se večajo (rojstvo,
poroka) ali manjšajo
(ločitev, smrt)

se pogovarjajo o družini,
sorodnikih, njihovem
življenju in njihovih poklicih

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Leseverstehen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

eine Biographie lesen und sie
mündlich oder schriftlich wiedergeben

aus Texten (Berichten, Interviews, Lebensge
schichten) Informationen über Familiengeschich
ten entnehmen und sie in der jeweils anderen
Sprache wiedergeben

Familie u
nd

V
wa
er

Familien- und Verwandtschaftsbezeich
nungen aus Texten herausfiltern

in slowenischer und/oder deutscher
Sprache gelesene Informationen
über Familie und Verwandtschaft für
eigene Zwecke nutzen

chaft
ndts

ANSPRUCHSVOLL

LEICHT

literarische Texte zum
Thema Familie und
Verwandtschaft lesen
und interpretieren

eine Familienzeit
leiste mündlich
interpretieren

aus einem Stammbaum
Verwandtschaftsver
hältnisse herauslesen

weibliche und
männliche Be
zeichnungen für
Familienmitglieder
und Verwandte
unterscheiden

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Bralno razumevanje
SL Učenke in učenci …

berejo in interpretirajo literarna
besedila na temo družina in sorodniki

razberejo informacije iz besedil (poročil,
intervjujev, življenjskih zgodb – npr.
„Tako smo živeli“) in jih znajo posredo
vati v drugem jeziku

LAHKO

poiščejo v besedilih
družinske in
sorodstvene izraze

stvo
rod
so

ZAHTEVNO

Druž
ina

in

razberejo iz rodovnika
sorodstvene razmere

koristijo informacije o družini in so
rodnikih, ki so jih slišale/slišali v slo
venskem ali nemškem jeziku, in jih
znajo posredovati v drugem jeziku

ustno interpretirajo družinsko
časovno linijo

preberejo življenjepis
in ga znajo posredovati
v ustni ali pisni obliki

razlikujejo ženske
in moške izraze za
družinske člane in
sorodnike

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Schreiben
DE Schülerinnen und Schüler können ...

einen Stammbaum der eigenen
Familie darstellen

slowenisch- bzw. deutschsprachige Informationen
über Familiengeschichten für die eigene Textpro
duktion in der jeweils anderen Sprache nutzen

Bezeichnungen für Familienmitglieder und
Verwandte in weiblicher und männlicher
Form tabellarisch darstellen

LEICHT

den Alltag eines Familien
mitglieds beschreiben

V
chaft
ndts

ANSPRUCHSVOLL

Referate und Berichte
über die Familienge
schichte, Berufe der
Familienmitglieder
verfassen

Familie u
nd

wa
er

Einladungen, Glückwünsche,
Kondolenzschreiben, Reden zu
familiären Anlässen verfassen

einen inneren Monolog (z.B. über
besondere Vorkommnisse,
Veränderungen, Beziehungen
in der Familie) verfassen

eine Personenbeschreibung
verfassen

eine Zeitleiste mit
allen Veränderun
gen in der Familie
erstellen (z.B. Ge
burten, Heirat, Tod)
in einer Zeitleiste
dargestellte Daten in
Textform wiedergeben

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Pisno sporočanje
SL Učenke/učenci...

ustvarijo rodovnik
svoje družine

koristijo informacije o družinskih zgodbah
v slovenskem oziroma nemškem jeziku za
pisanje lastnih besedil v drugem jeziku

v razpredelnico vnesejo ženske
in moške izraze družinskih
članov in sorodnikov

napišejo notranji monolog
(npr. o posebnih dogodkih,
spremembah, odnosih
v družini)

Druž
ina

opišejo vsakdanjik enega
od družinskih članov

in

ZAHTEVNO

LAHKO

oblikujejo referate in
poročila o družinskih
zgodbah, poklicih
družinskih članov

stvo
rod
so

sestavijo vabila, čestitke,
pisma sožalja in govore za
družinske priložnosti

napišejo
opis osebe

izdelajo časovno
linijo z vsemi
pomembnimi
družinskimi spre
membami (npr. rojst
va, poroke, smrti)
podajo podatke,
zajete v časovni liniji,
v obliki besedila

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Sprachbewusstsein
DE Schülerinnen und Schüler können ...

typische Eigenschaftswörter für
Personenbeschreibungen gebrauchen

weibliche und männliche
Verwandtschaftsbezeichnungen unterscheiden
den Dual anwenden

Wortfelder zum Thema Familie
und Verwandtschaft erarbeiten

Familie u
nd

V
wa
er
chaft
ndts

die wesentlichen Unterschiede zwischen
der slowenischen und deutschen Recht
schreibung (z. B. Groß- und Kleinschrei
bung) erkennen und anwenden

Ortsbezeichnungen in slo
wenischer und deutscher
Sprache anwenden

Steigerungsformen
des Adjektivs bilden
und anwenden

ANSPRUCHSVOLL

die Zeitformen bilden
und anwenden

Höflichkeitsformen
richtig anwenden
LEICHT

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Jezikovno zavedanje
SL Učenke/učenci...

uporabljajo značilne pridevnike
za opis osebe

razlikujejo ženske in moške izraze
za poimenovanje sorodstveniega razmerja
uporabljajo dvojino

izdelajo tematska polja na
temo družina in sorodniki

uporabljajo poimenovanja
krajev v slovenskem in
nemškem jeziku

Druž
ina

in
stvo
rod
so

prepoznajo glavne razlike med
slovenskim in nemškim pravo
pisom (npr. mala in velika
začetnica) in jih uporabljajo

stopnjujejo pridevni
ke in jih uporabljajo
v osnovniku, primer
niku in presežniku

ZAHTEVNO

tvorijo čase in
jih uporabljajo

pravilno uporabljajo
vljudnostne oblike
LAHKO

SLOWENISCH
FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I

SLOVENŠČINA
ZA SEKUNDARNO STOPNJO I

ÜBUNGEN
VAJE

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Exemplarische Übungsbeispiele für den Unterricht

Familie und Verwandtschaft
Vzorčni primeri za pouk

Družina in sorodstvo
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VAJE ZA POUK
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SORODNIKI

E N / -A

DVA / DV E

T R I / -J E

PET ALI VEČ

NEMŠKI IZRAZ

otrok

otroka

otroci

otrok

das Kind

mama, mati

mami, materi

mame, matere

mam, mater

die Mutter

oče
hčerka / hči
sin

očeta
hčerki / hčeri
sina, sinova

očetje
hčerke / hčere
sinovi

očetov
hčerk / hčer-a
sinov

der Vater
die Tochter
der Sohn

sestra

sestri

sestre

sester

die Schwester

brat
teta
stric
nečakinja
nečak
sestrična
bratranec
babica
stara mama
ded
stari oče
vnukinja
vnuk
prababica

brata
teti
strica
nečakinji
nečaka
sestrični
bratranca
babici
stari mami
deda
stara očeta
vnukinji
vnuka
prababici

bratje
tete
strici
nečakinje
nečaki
sestrične
bratranci
babice
stare mame
dedi, dedje
stari očetje
vnukinje
vnuki
prababice

bratov
tet
stricev
nečakinj
nečakov
sestričen
bratrancev
babic
starih mam
dedov
starih očetov
vnukinj
vnukov
prababic

der Bruder
die Tante
der Onkel
die Nichte
der Neffe
die Kusine, Cousine
der Cousin
die Oma
die Großmutter
der Opa
der Großvater
die Enkelin
der Enkel
die Uroma

DRUŽINA IN SORODSTVO
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SORODNIKI

E N / -A

DVA / DV E

T R I / -J E

PET ALI VEČ

NEMŠKI IZRAZ

praded
pravnukinja

pradeda
pravnukinji

pradedje
pravnukinje

pradedov
pravnukinj

der Uropa
die Urenkelin

pravnuk
tašča
tast

pravnuka
tašči
tasta

pravnuki
tašče
tasti

pravnukov
tašč
tastov

der Urenkel
die Schwiegermutter
der Schwiegervater

snaha

snahi

snahe

snah

die Schwiegertochter

zet
svakinja
svak
mačeha
očim
pastorek
pastorka

zeta
svakinji
svaka
mačehi
očima
pastorka
pastorki

zeti
svakinje
svaki
mačehe
očimi
pastorki
pastorke

zetov
svakinj
svakov
mačeh
očimov
pastorkov
pastork

polsestra

polsestri

polsestre

polsester

polbrat

polbrata

polbratje

polbratov

der Schwiegersohn
die Schwägerin
der Schwager
die Stiefmutter
der Stiefvater
das Stiefkind / männlich
das Stiefkind / weiblich
die Stiefschwester /
Halbschwester
der Stiefbruder /
Halbbruder

DRUŽINA IN SORODSTVO
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SORODNIKI

E N / -A

DVA / DV E

T R I / -J E

PET ALI VEČ

NEMŠKI IZRAZ

DRUŽINA IN SORODSTVO
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DRUŽINA – DIE FAMILIE
starši

mama (mati)

oče (ata)

otrok

Dodaj pridevnik: star,
mlad, velik, majhen

Eltern

Mutter

Vater

Kind

Ergänze:
der – die – das

otroci

hčerka (hči)

sin

brat

Kinder

Tochter

Sohn

Bruder

sestra

stari starši

dedek (stari oče)

babica (stara mama)

Schwester

Großeltern

Opa (Großvater)

Oma (Großmutter)

DRUŽINA IN SORODSTVO
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DRUŽINA – DIE FAMILIE
vnuk

vnukinja

bratranec

sestrična

Dodaj pridevnik: star,
mlad, velik, majhen
Ergänze:
der – die – das

Enkel

Enkelin

Cousin

Cousine

teta

stric

nečak

nečakinja

svak

Tante

Onkel

Neffe

Nichte

Schwager

tast

tašča

zet

snaha

svakinja

Schwiegervater

Schwiegermutter

Schwiegersohn

Schwiegertochter

Schwägerin

DRUŽINA IN SORODSTVO
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SORODNIKI
Poišči pare
in jih poveži
s črto.

ŽENSKE

mama
hčerka
sestra
teta
sestrična
nečakinja
babica
vnukinja
tašča
snaha
svakinja

MOŠKI

nečak
tast
vnuk
zet
oče
brat
sin
stric
svak
bratranec
ded

DRUŽINA IN SORODSTVO
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ČASOVNI TRAK
SPREMEMBE
V DRUŽINI

1.	Dobro si oglej časovni trak.
2. Opiši grafikon.
3.	Zbiraj podatke, ki jih
potrebuješ za časovni trak
svoje družine – vprašaj
starše za pomembne letnice ali datume, gotovo ti
bodo radi pomagali.
4.	Napravi časovni trak o spremembah v svoji družini.

DRUŽINA IN SORODSTVO
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DISKUSIJA

Problemi družin danes:
• zaposlenost žensk
• matere samohranilke
• majhne družine – otroci edinci itd.

Kaj je družina?
Kdaj lahko govorimo o družini?
Koliko članov sestavlja družino?

Družina kot
del struktur:
• celica države,
• družbe
• Cerkve

pomen, smisel, naloge,
vloge družine danes

Družina danes : družina včasih
• razlike
• vrednotenje
• naloge
• velikost

DRUŽINA IN SORODSTVO
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DRUŽINSKO DREVO

Na risbi si najprej oglej, kako so si člani neke družine
v sorodu, nato odgovori na vprašanja.

1. Kako je ime Martinovi mami?
2. Kaj je Lena Ani?
3. Ali je Tomo Dominikov oče?
4. Kako je ime Fabianovemu očetu?
5. Ali je Nika Anina teta?
6. Kaj je Dominik Leni?
7. Ali je Tamara Nikina sestra?
8. Kako je ime Maričinim otrokom?
9. Kaj je Ana Milki?
10. Kaj je Miha Anici?

DRUŽINA IN SORODSTVO
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DRUŽINSKO DREVO

Na risbi si najprej oglej, kako so si člani neke družine
v sorodu, nato odgovori na vprašanja.

11. Kako je ime Martinovima stricema?
12. Kaj je Lena Francetu in Anici?
13. Ali sta Miha in Tamara mož in žena?
14. Kdo je Lenin bratranec?
15. Kako je ime Nikinim staršem?
16. Ali je Miha Martinov stric?
17. Koliko otrok imata Vinko in Marica?
18. Kako je ime Nikinim nečakom?
19. Ali je Nika Francetova vnukinja?
20. Koliko vnukov imata Anica in France?

DRUŽINA IN SORODSTVO
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DRUŽINA VČERAJ IN DANES
VČERAJ:
Nekoč je živelo pod skupno streho dosti več sorodnikov. Skupno so delali
na polju in v gozdu, pazili in gledali eden in ena na drugega in drugo. Med
seboj so si pomagali.
DANES:
Klasične družine so običajno majhne, precej je tudi takozvanih „patchwork“
družin in mnogo je samohranilk in samohranilcev z otroki.

V1: Kako smo
si v sorodu?

Jaz sem mamin

. Brat/sestra in jaz sva očetova
. Moji teti sem

. Stričev sin in jaz sva si
sta si

. Stari oče in stara mama
in

Bratova žena je moja
sta si

.
. Oče in stric (mamin brat)

.
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DRUŽINA VČERAJ IN DANES
V2: Kaj nam povedo
in izražajo slike?

V3: Dodaj – pripiši sorodnikom obliko,
ki manjka (moški spol ali ženski spol)

MOŠKA OBLIKA

ŽENSKA OBLIKA

svak
stric
sestrična
tašča
zet
brat
deklica
sin
ded
prababica
mama
nečakinja

DRUŽINA IN SORODSTVO
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KAJ KDO DELA V DRUŽINI?
V družinskem življenju je mnogo dela. Ker starši navadno
hodijo v službo, otroci pa v šolo, morajo doma vsi pomagati.
a) Napiši, kdo pri tebi doma kaj dela.
b) Dodaj, kje opravlja ta dela.

MAMA:

OČE:

OTROCI:

DRUŽINA IN SORODSTVO
VAJE ZA POUK
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DRUŽINA
Družina je osnovna
oblika združevanja ljudi
v družbi; skozi zgodovino se je spreminjala in
se spreminja še danes.
V družini zadovoljujejo
ljudje svoje potrebe po
varnosti, ljubezni, skrbi
za drugega. Družin je
veliko vrst, združujejo
lahko več generacij,
poznamo pa tudi družine
z enim samim staršem in
ni nujno, da je to mama.

P

R A B A B

Ž D A U F

2.	Opiši svojo družino.

C A D T G H M S

Ž

I

F

T A R

Š

E O A N E O N H N F

I

V

R B

B R A T

Z A A R B G R Č S V Č R

I

B D T

A Š

Ž

I

L

F C Š M

D

I

R O L

R B S O M R C R C N E Č A K O A

P

L

U A R

T

R

E

E Č P N B A Č B S

L

T

A D Č G D E
D E

E
S

T A Ž
E

S

E D A D K N T
I

I

R N A E
E

T
I
L

T U A Š
P

Z

Ž

F D A P M

S G D A S

I

Ž A

I

R

T

S

E

E H Z A C Č B A B

T

R

J

V

E

E

Ž

T

E
J

E H C

T A R B Z O G V

Z D Z

T

T M T A U R

S N A H A

I

G D O R

Ž C D S A T V N U K

T

T

I

R U

E O E

J

P

E O M R

R N D Z

P V S D N

I

S

S A E N T A A R
L

T A

F

N Š O Č E

T A Ž C A B S

D V R M Š
1.	Poišči v črkovni solati osebe,
ki sodijo v družinsko skupnost.
Beri vodoravno in navpično,
naprej in nazaj in tudi križem,
pa jih boš našel/našla. Skritih
je 18 besed.

R

I

K H H C N D
J

N

I

E O A V N U K O S H M J
I

N

J

I

E H

H P

Z

A O M
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MOJA DRUŽINA – KRIŽANKA
Pozdravljen, pozdravljena.
Ime mi je Lucija in živim v Velikovcu. Moja širša
družina je velika. Očka in mamica imata tri otroke,
dve hčerki in sina. Živimo v bloku sredi mesta.
Oče in mama mojega očeta živita v Železni Kapli.
Imata tri otroke, dve hčerki in enega sina, mojega
očeta.
Oče in mama moje mame živita v Rožeku.
Imata dva otroka, hčerko (mojo mamico) in sina.
Štirje otroci mojih starih staršev so poročeni,
eden je samski. Vsi ti imajo svoje otroke.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zdaj pa poskusi ugotoviti naše sorodstvene vezi in
reši križanko.
Vodoravno: 2. Mama moje mame je moja 4. Sin maminega brata je moj 5. Moj brat je babičin 9. Hčerka moje
tete je moja 10. Brat moje mamice je moj
Navpično: 1. Žena mojega očeta je moja 2. Sin mojega
očeta je moj 3. Hčerka babičine hčerke je babičina
6. Jaz sem mamina 7. Hčerka moje mamice je moja
8. Jaz sem njegova hčerka. 10. Moj brat je očkov

10
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OBLIKE DRUŽIN
Na slikah so štirje tipi družine.

Kateri tip te najbolj spominja na
družine iz naše preteklosti?

Kateri od teh tipov družin je v tvojem
domačem kraju najpogostejši?
Kakšne tipe družine še poznaš?

Katerega od teh tipov družin je v
tvojem domačem kraju najmanj?

Kolikočlanska je tvoja družina? Napiši,
h kateremu tipu družine bi jo prištel_?

DRUŽINA IN SORODSTVO
VAJE ZA POUK

12

OBLIKE DRUŽIN
DRUŽINA
Družina je ena najstarejših oblik skupnega življenja.
Njene člane povezujejo sorodstvene vezi.
V preteklosti so bile pri nas pogoste velike
razširjene družine. V njih so živeli starši, otroci,
stari starši in neporočeni strici in tete. Danes je
takih družin malo. Najpogostejša je družina, v
kateri živijo le starši in otroci.
Poznamo tudi enostarševske družine. To so
družine, v katerih eden od staršev ostane sam z
otroki. Včasih se starši razvežejo in ne živijo več
skupaj. Tedaj lahko en otrok živi pri očetu, drugi pri materi. Pogosto pa vsi otroci ostanejo pri
enem od staršev.
Družina po navadi nastane tako, da se odrasla fant
in dekle poročita in imata enega otroka ali več.
Včasih se fant in dekle odločita, da se ne bosta
poročila, ampak živita skupaj in imata otroke. Tudi
to je družina. Družina nastane tudi takrat, kadar
zakonski par, ki nima svojih otrok, posvoji otroka.

DRUŽINE SE SPREMINJAJO
Velik dogodek v vsaki družini je rojstvo otroka.
Še pred rojstvom družinski člani izbirajo ime za
novorojenca, kupujejo zanj oblačila in vse, kar je
potrebno.
Družinski člani različno doživljajo spremembe v
svoji družini. Včasih se veselijo, drugič so jezni ali
ljubosumni, ob bolezni kakega člana jih je strah,
ob smrti pa so žalostni. Vsem spremembam pa
se je sčasoma treba prilagoditi.
Družine se razlikujejo tudi po tem, ali je zaposlen
samo eden od staršev ali oba. Kadar sta zaposlena oba, je nujno, da si pri delu doma pomagata.
Pomagati pa morajo tudi otroci.
Otroci hitro rastejo. Ko odrastejo, se navadno
odselijo od doma in si ustvarijo svojo družino.
Družina je oblika skupnega življenja. Njene člane
povezujejo sorodstvene vezi, skupno življenje,
poroka, rojstvo otrok, posvojitev. Vsaka družina
se spreminja.

Vaje:
Preberi besedilo.
Izpiši kratke
definicije pojmov
o družini.
Oblikuj miselne vzorce s
poimenovanji
družinskih oblik
in sprememb v
družini.
Poišči fotografije
k družinskim oblikam in jih opiši.
Opiši družinske
oblike v svojem
sorodstvu.
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VSI DELAMO
KDO?

mama

KAJ DELA?

zaliva

oče

piše

hčerka

sprašuje

sin

gleda

babica
ded
teta
stric

peče
lika
pospravlja
sadi
sesa
briše
pere
pomiva
prinese
kuha

KOGA/ KAJ?

POTREBNO ORODJE

PROSTORI

torto

likalnik

kuhinja

televizijo
srajco
soseda
solato
sobo
rože
recept
preprogo
prah
posteljnino
posodo
nakup
kosilo

štedilnik
metla
šivalni stroj
sesalnik
žar
smetišnica
cunja

dnevna soba
otroška soba
klet
veža

kopalnica
dvorišče

stopnišče
shramba
balkon

1. VAJA
Tvori stavke. Napiši, kaj delajo družinski člani.
Npr.: Oče kuha kosilo.
2. VAJA
a) Napiši, kaj so delali družinski člani.
Npr.: Oče je kuhal kosilo.
b) Napiši, kaj so naredili družinski člani.
Npr.: Oče je skuhal kosilo.
3. VAJA
Napiši, kje in s čim delajo družinski člani.
Npr.: Oče kuha kosilo na štedilniku v kuhinji.

vrt
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Elizabeta:
Pri nas doma smo štirje, ati, mami, moj brat Miha in jaz. Miha je moj
starejši brat, star je sedemnajst let. Sedaj je ravno čez ušesa zaljubljen, kar pa mami ni preveč všeč. Mami in ati sta poročena že
petnajst let. Vsi se imamo radi, a zgodi se, da se kdaj pa kdaj tudi
prepiramo, sploh midva z bratom. Radi obiskujemo svoje sorodnike
in se z njimi srečujemo. Zelo rada govorim s svojo teto, mamino sestro. Ona je moja krstna in birmanska botra. Od nje sem že večkrat
dobila lepa darila in pogosto mi na skrivaj stisne v roko par evrov.
Lepo je imeti take sorodnike, a nimamo jih veliko, ker ati nima ne
bratov ne sester. Če sem že omenila svojo teto, ne smem pozabiti
svojih dedkov in babic. Ko sem bila še majhna, so včasih name pazili, ko sta mami in ati imela veliko dela. Stari starši stanujejo nedaleč
od nas. Večkrat se pripeljejo k nam, včasih gremo pa tudi mi k njim
na obisk. Ko včasih slišim kakšno šalo na račun tašč, kar ne morem verjeti, da so res kje tako napeti odnosti med ožjimi sorodniki.
Moja babica je zelo ljuba. Hodi še v službo. Ko sem bila majhna, je
večkrat ob večerih pazila name, da sta lahko oče in mama šla na
ples, v kino ali pa na kakšno prireditev. Sedaj grem jaz večkrat k njej
in k dedku. Veliko sta pomagala mojim staršem, ko smo gradili hišo.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2. Podčrtaj poimenovanja družinskih članov.
3.	Razčleni besedilo z znakom
za odstavke: ∫
4. Skiciraj družinsko drevo.
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Peter:
Naša družina ni velika. Pravzaprav sva to samo mami in
jaz. Moja mama ni nikoli bila poročena. Večkrat mi gre
po glavi, zakaj se je razšla z mojim očetom, a o tem se z
njo še nisem veliko pogovarjal. Občutek imam, da o tem
noče razpravljati z mano. Babica pravi, da se je ljubezen med mojo mamo in mojim očetom končala že pred
mojim rojstvom. Mislim, da mu je mami zamerila, ker jo
je zapustil. S svojim očetom nimam veliko stikov, ker je
poročen in živi s svojo novo družino nekje v Salzburgu.
Imam dva polbrata in polsestro. Lani sem jih prvič videl,
ko je bila očetova družina na Koroškem na dopustu.
Sedaj smo povezani po facebooku, česar pa naši starši
ne vejo.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2.	Kako se imenujeta obliki družin,
omenjeni v besedilu?
3.	Katere drugačne (ljubkovalne, osebne)
izraze poznaš za mater, za očeta,
za babico, za deda?

mati – mama, mamica,

oče – očka, ati,

babica – oma, stara mama,

ded – dedek, dedi,

DRUŽINA IN SORODSTVO
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Anamarija:
Naša družina šteje šest članov, poleg matere in očeta imam dve
sestri in enega brata. Najstarejša sestra že študira v Innsbrucku,
celo poročena je že. Poročila se je pred tremi leti. Sedaj imam
celo vrsto novih sorodnikov. Ko je rodila prvega otroka, sem
postala teta, moj brat pa seveda stric. Njen mož je moj svak,
njegova sestra pa je svakinja.
Z nami živi naša babica, na žalost je dedek lani umrl. Doma imamo kmetijo in v naši hiši je za vse dosti prostora. Ni tako kot pri
stricu, ki živi v Beljaku. Tamo so samo trije v družini, a včasih se
mi zdi, da imajo premajhno stanovanje.
Včasih je bilo v naši hiši še več ljudi. Oče je imel kar štiri sestre
in tri brate. Danes živijo v različnih krajih, en stric v Linzu, drugi v
Železnem, tretji v Gradcu. Ena teta živi v sosednji vasi, ena v Celovcu, druga v Italiji, tretja pa celo v Rusiji. Pri hiši sta živela tudi
stari stric in stara teta, brat in sestra mojega dedka.
Pri nas na vasi je vse bolj domače kot v mestu. Z otroki iz vasi se
pogosto dobivamo in jih bolje poznam kot večino sestričen in
bratrancev. Ko bom velika, bom imela veliko družino.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2. 	Skiciraj hišo in njene prebivalce včasih in
hišo danes.
2.	Naštej v tabeli prednosti in slabosti velike
družine.
3.	Oblikuj vabilo na srečanje vseh
družinskih članov na vrtu domače hiše.
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Jožefina:
Iz lastne izkušnje vem, da se družine in stalne oblike skupnega
življenja spreminjajo. Zgodnje otroštvo sem preživljala z mamico, očetom in sestrico. Ko sem bila stara šest let, sta se starša
sporazumno razšla in potem ločila. Oče se je od nas odselil in
se kmalu na novo poročil. Mami se ni hotela več poročiti, a živi v
partnerstvu z Markom, ki ga imam zelo rada. Pred tremi leti sem
dobila polsestro in verjetno to še ne bo zadnja, ker si mami in
Andrej želita še enega otroka. Tako imam sedaj tako rekoč dva
očeta, svojega pravega in še Marka. Zato se je povečalo tudi
sorodstvo. Včasih je to zelo praktično, ker se lahko udeležujem
številnih praznovanj pri sorodnikih in drugih ožjih znancih. Mamini starši so sedaj že v domu za ostarele. Očetovi starši so na
svojem domu in se oskrbujejo sami, a jih vidim le redko. Markovi
starši me poleti vzamejo s sabo na morje.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2.	Skiciraj sestav Jožefinine družine oz.
njenega sorodstva.
3.	Napiši pismo, ki ga pošlje Jožefina svoji
materi s počitnic z Markovimi starši.
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Andrej:
Jaz živim z očetom, z mamo se srečujem vsakih štirinajst dni, ko
pride po mene. Z njo potem grem v njeno novo družino. Tam
je moja polsestra, a z njo se ne razumem dobro. Moja mama je
poročena s Klausom, ki si vsako leto kupi nov avto. Pogosto sem
v družini mojih starih staršev, pri očetovih starših, kjer živi tudi
stričeva družina. Stric ima tri otroke, to sta moja dva bratranca in
sestrična. Z njimi sem najraje skupaj.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2.	Podčrtaj vsa poimenovanja družinskih/
sorodstvenih članov.
3.	Zamenjaj moška poimenovanja z
ženskami in obratno. Torej: Jaz živim z
mamo, z očetom se srečujem ...
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Danijel:
Pri nas doma smo trije. Najpomembnejši član naše družine je gotovo mama. Ona najbolj skrbi za to, da mi gre dobro. Moja starša
oba delata. Ne morem si predstavljati, da bi moja mama v takih
okoliščinah imela tri, štiri ali še več otrok. Še tako ima pogosto
ob večerih in vikendih veliko dela z gospodinjstvom. Tudi če bi
si oče in mati delila gospodinjsko delo (na žalost si ga ne, veliko večino ga opravi mama), ne bi šlo. Vloga ženske v današnji
družbi ni idealna. Mnenja sem, da so zapostavljene.
Včasih mi je dolgčas, ko sem sam. Tedaj gledam televizijo, se
igram na računalniku ali pa berem. Veliko družbe imam, ko treniram dvakrat na teden nogomet. Vsak konec tedna imamo
tekme. Tedaj se skupaj peljemo v bližnje kraje. Tudi v kulturnem
društvu, kjer sodelujem v mladinskem zboru, imam veliko prijateljev.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2. Pripravi se za diskusijo o temah:
• Razdelitev dela v gospodinjstvu 50:50
– to ja ni mogoče!
• Otroci so otroci – ni jim treba pomagati
doma
• Ženske nekdaj in danes – kako so se
spremenile njihove vloge?
• Gospodinjska dela nekdaj in danes –
vloge družinskih članov pod drobnogledom
• Otroci v prostem času le zijajo v
računalniški ekran!
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OTROCI PRIPOVEDUJEJO O SVOJIH DRUŽINAH
Štefan:
Ime mi je Štefan. Doma sem v Šmarjeti nad Pliberkom in obiskujem
Slovensko gimnazijo v Celovcu. Med tednom stanujem v dijaškem
domu, ker mislijo stari, da bi bila vsakodnevna vožnja od doma v
Celovec in nazaj prenaporna zame. Med svojimi vrstniki v dijaškem
domu se počutim zelo dobro. Ko sem vstopil v prvi razred gimnazije, mi je bilo še zelo tesno pri srcu, ker nisem prav vedel, kaj me
čaka. Po malem sem se vživel v novo okolje. Sedaj sem doma
pri očetu, mami, sestri, babici in dedku samo ob koncu tedna in v
počitnicah. Seveda se mi kdaj pa kdaj toži po domačih. Predvsem
pogrešam mlajšo sestro, a prihodnje leto bo tudi ona vstopila v prvi
razred gimnazije. Potem bova skupaj v domu. Zelo sem že radoveden, ali bo tudi njej tako všeč, kot je meni. Doma pa bo staršem gotovo dolgčas po nama. Pri nas v domu imamo zelo živahno življenje,
ker nas je veliko skupaj. Doma v Šmarjeti sva s sestro skoraj edina
otroka v najini starosti, tukaj pa jih je veliko in iz vseh mogočih krajev prihajajo, celo iz drugih držav. Ker nas je toliko, lahko počenjamo
stvari, ki jih doma nikoli ne bi mogli. Z vzgojiteljico se dobro razumem in mi pomaga pri domačih nalogah in učenju. Naš ravnatelj je
sicer strog, a kljub temu vidim, da zelo dobro skrbi za to, da nam je
v domu lepo. Nekaj pa moram le pripomniti: naša mama bolje kuha,
kot kuhajo v domu.

Vaje:
1. Preberi besedilo.
2.	Poišči informacije o življenju
družin po svetu.
3.	Primerjaj življenje doma v družini in
v domu z vrstnicami in vrstniki.
4. Napiši najljubši družinski recept.
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OPISOVANJE OSEBE
PRIDEVNIK

S LOV N I C A

PREVOD

manjša

glava

modre

oči

množina

oko

die Augen

goste

obrvi

množina

obrv

die Augenbrauen

dolge

trepalnice

množina

trepalnica

die Wimpern

daljši

nos

die Nase

zavihan nos

die Stupsnase

dolgi

der Kopf

ustnice

množina

ustnica

brki

množina

-

die Lippen
der Schnurrbart,
Schnauzbart
der Vollbart / das Kinn

množina

uho

das Ohr, die Ohren

brada
ušesa
(ušesna) mečica
kratki

lasje

das Ohrläppchen
množina

las

die Haare

pričeska, frizura

die Frisur

preča

der Scheitel

kita

der Zopf

guba, gube
sončne pege

na čelu se mu delajo gube;
ima že gube okrog oči /
prijazne, resne gube/poteze

die Falte, die Falten
die Sommersprossen
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PRIDEVNIKI ZA OPISOVANJE OSEBE
Pridevniki (Adjektive, Eigenschaftswörter) ti pomagajo pri
opisovanju osebe. Poišči slovenske pridevnike, s katerimi boš
lahko opisoval:
starost (Alter):

glavo, lase, oči, usta, ušesa
(Kopf, Haar, Augen, Mund, Ohren):

Vaje:
Uporabi najdene pridevnike
v stavkih. (10 do 20 stavkov).
Primer: Mama ima črne lase, oče pa rjave.

podobo, figuro, držo
(Aussehen, Figur, Haltung):

obleko (Kleidung):

vtis (Eindruck):

SLOWENISCH
FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I

SLOVENŠČINA
ZA SEKUNDARNO STOPNJO I

LÖSUNGEN
REŠITVE

LÖSUNGEN
REŠITVE
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VSAK POKLIC JE POMEMBEN

potapljač

novinarka

zidarka

mehatronik

kiparka

sodnica

kovač

raziskovalka

stražnik
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PREBERI NEKOLIKO ČUDNO BESEDILO

SLAŠČIČARKA PEČE SLAŠČICE.

Mehanik popravlja avto.
Zidar zida hišo.

Mesarka kolje živino.

Šivilja šiva obleke.
Čevljar popravlja čevlje

Lončar izdeluje lončeno posodo.
Pleskarka pobeli sobo.

Steklarka vreže šipo za okno.

Mizar izdeluje pohištvo.
Tiskarka tiska knjige.
Pek peče kruh.
Zdravnik obišče bolnika.

Tajnica dela v pisarni.
Šoferka vozi goste.

R4

MOŠKA IN ŽENSKA OBLIKA POKLICEV

ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

tajnica

tajnik

šoferka

šofer

mizarka

mizar

zdravnica

zdravnik

slaščičarka

slaščičar

mesarka

mesar

tiskarka

tiskar

zidarka

zidar

čevljarka

čevljar

pekinja

pek

steklarka

steklar

šivilja

krojač

pleskarka

pleskar

lončarka

lončar

mehaničarka

mehanik
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ZBRANO PREBERI POVEDI
Zobozdravnica plombira moj kočnik.
Mizarka žaga desko.
Šoferka zaman išče parkirišče.
Drvar odseka veje z drevesa.
Natakar prinese gostom zrezke s prilogo.
Vrtnar pokosi travo na vrtu.
Kuhar s kuhalnico meša golaž.
Kmetica rada dela na polju.
Učitelj poučuje v šoli učenke in učence.
Frizerka striže lase.

R8

ČLOVEŠKI UDJE SE UPRO

ad 1) Priliko je napisal Menenij Agripa.
ad 2) Udje človeškega telesa so se naveličali služiti želodcu.
ad 3) Peti dan so tako oslabeli, da se niso mogli več ganiti.
ad 4) Po petem dnevu se je oglasila glava.
ad 5)	Rekla jim je, da želodcu človeški udje niso hoteli dajati, kar
mu gre in zato jim tudi on ni mogel dati moči, ki bi jo potrebovali.
Ključna izpoved Slomškovega besedila po Agripini priliki Človeški
udje se upro je, da je vsako delo zelo pomembno. Samo tako lahko
preživimo.

R9

REŠITEV KRIŽANKE SKRITI POKLICI
1. OSEBA

2. OSEBA

3. OSEBA

zabijamo
režem
žagava
nalagamo
jem
cepimo
kopljem
grabiva
pometava
pulimo

zabijate
režeš
žagata
nalagate
ješ
cepite
kopljeva
grabita
pometata
pulite

zabijajo
reže
žagata
nalagajo
je
cepijo
koplje
grabita
pometata
pulijo

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

zabijam
režem
žaga
nalagaš
ješ
cepi
koplje
grabim
pometaš
puliš

zabijava
reževa
žagata
nalagata
jeva
cepita
kopljeta
grabiva
pometata
pulita

zabijamo
režemo
žagajo
nalagate
jeste
cepijo
kopljejo
grabimo
pometate
pulite

LÖSUNGEN
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R13

KAJ SI SLIŠAL/A?

Koliko oseb se je pogovarjalo?
Dve.
Si slišal ženski ali moški glas?
Ženski in moški.
Koliko poklicev ima ženska?
Sto.
Katere poklice ima? Naštej jih:
kuharica, bolničarka, čistilka,
likarica, vzgojiteljica, učiteljica,
šivilja, natakarica, slaščičarka,
vrtnarica
Kaj je njena plača?
Zasluži malo, hrana, obleka,
skupni dopust.
Kje dela?
V malem obratu (družina).
Je njena pot do delovnega
mesta dolga?
Ne, ker stanuje v obratu,
kjer dela.

Kakšen je njen delovni čas?
Zjutraj prične med šesto in
sedmo uro in dela do večera
brez odmora.
Kdo je ženska?
Mama.
Kaj je mali obrat, v
katerem dela?
Družina.
Kaj nam pove besedilo
o ženski, ki odgovarja?
Besedilo nam pove, kaj vse morajo mame delati v družini in da
jim očetje in otroci le redko kdaj
pomagajo. Tudi to, da za svoje
delo ne dobijo plače, ampak le
hrano, stanovanje in obleke.

POKLICI - ŽENSKA IN MOŠKA OBLIKA
ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

kuharica
bolničarka
čistilka
likarica
vzgojiteljica
učiteljica
šivilja
natakarica
slaščičarka
vrtnarica

kuhar
bolničar
čistilec
likar
vzgojitelj
učitelj
krojač
natakar
slaščičar
vrtnar

tajnica
zdravnica
računalničarka
pilotka
mehaničarka
mizarka
odvetnica
glasbenica
knjižničarka
fotografka

tajnik
zdravnik
računalničar
pilot
mehanik
mizar
odvetnik
glasbenik
knjižničar
fotograf
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R15

KDO KAJ S ČIM DELA?

NAKRIŽAJ PRAV ALI NAROBE

POKLIC

ORODJE

GLAGOL

SAMOSTALNIKI
V 4. SKLONU

TAKO ALI PODOBNO JE ODGOVORILA ŽENSKA

kuharica
bolničarka
čistilka
likarica
vzgojiteljica
učiteljica
šivilja
natakarica
slaščičarka
vrtnarica

kuhalnica
toplomer
cunja
likalnik
beseda
zvezek
šivanka
pladenj
pečica
škropilnica

mešati
zmeriti
brisati
polikati
vzgajati
zapisovati
krpati
prinesti
peči
škropiti

golaž
temperaturo
prah
srajco
otroke
ocene
hlače
pijačo
pecivo
rože

Imam sto poklicev.
Zaslužim zelo veliko, zato moram
plačati hrano in obleke.
Delam v tovarni.
Šoloobvezna otroka sta v šoli, mali trije pa pri meni.
Delam od jutra do večera, včasih brez odmora.
Do delovnega mesta imam zelo dolgo pot.
Razen mene dela v obratu še šest ljudi.

Stavki

hkrati: izraža istočasnost

Kuharica meša s kuhalnico golaž.
Bolničarka zmeri s toplomerom temperaturo.
Čistilka briše s cunjo prah.
Likarica polika z likalnikom srajco.
Vzgojiteljica vzgaja otroke z besedami.
Učiteljica zapisuje v zvezek ocene.
Šivilja krpa hlače s šivanko.
Natakrica prinese na pladnju pijačo.
Slaščičarka peče v pečici pecivo.
Vrtnarica zaliva rože s škropilnico.

pičel: po vrednosti, količini komaj zadosten, zadovoljiv
plača: vsota, ki jo na določena razdobja
dobi zaposleni za svoje delo
brezplačno: se dobi brez plačila
dopust: dovoljena začasna prekinitev dela, službe
obrat: manjša proizvodna enota za določene
delovne, tehnološke postopke
tovarna: večje podjetje, ki strojno izdeluje
polizdelke in izdelke v večjih količinah

PRAV

NAROBE

LÖSUNGEN
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OPIS POKLICA NOVINARJA/NOVINARKE

Anna Mikl, Nico Maier in Damian Schuster
ZG/ZRG za Slovence v Celovcu / BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt

Cornelia Stadler in Veronika Lesjak
ZG/ZRG za Slovence v Celovcu / BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt
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SPREMEMBE NA TRGU DELA

Za uspešno zaposlitev je pomemno, da...
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GLAGOLNIK

NEDOLOČNIK

šolanje

šolati se

iskanje

iskati

zaposlovanje

zaposlovati /zaposliti se

razmišljanje

razmišljati

upoštevanje

upoštevati

izobraževanje

izobraževati se

dogajanje

dogajati se

...se prilagajam

znanje

znati

...prepoznam pomembne podatke in se hitro odločam

širjenje

širiti

...sem radoveden/na

pridobivanje

pridobiti

...izkoristim leto brez študijskih obveznosti za širjenje obzorij,
pridobivanje znanj in spoznavanje novih kultur

spoznavanje

spoznavati

...sem pripravljen/a za vseživljenjsko učenje
...spremljam novosti na področju, za katerega sem specializiran/a
...sledim dogajanju na področjih, ki so za moje strokovno znanje
temeljnega pomena
...se naučim, svoje znanje preoblikovati, prilagoditi, dopolniti in
obrniti sebi v prid
...razvijam nove kompetence
...sem inovativen/na in produktiven/na
...razvijam kritično mišljenje

...ne hodim naokrog s plašnicami na očeh
...razmišljam, kako lahko nove izkušnje in ideje uporabim na svoji
poklicni poti
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avtomat: tehnična naprava, stroj, ki opravlja delo brez človekovega
sodelovanja
avtomatizacija: uvesti avtomate, opremiti z avtomati
delokalizacija: zunanje izvajanje lahko poteka tudi v tujini
inovativen: nanašajoč se na (bistveno) izboljšanje, izpopolnitev,
uvedbo česa novega količini komaj zadosten, zadovoljiv
kompetenca: zmogljivost (sposobnosti, spretnosti in znanja) in
motiviranost
pozitiven: izraža, da je vrednost česa velika
produktiven: ki pridobiva, izdeluje predmete, stvari, opravlja storitve
za zadovoljevanje človekovih potreb
recesija: nazadovanje, upadanje gospodarske aktivnosti
specializiran, specializirati: usmerjati, omejevati dejavnost
česa na ozko področje
tehnologija: veda o pridobivanju surovin, obdelavi, predelavi
materiala v izdelke
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