
Pozdravljeni, osmošolci,  

ali veste, da ste imeli v letošnjem šolskem letu že več kot 100 ur slovenščine? 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, kako se napiše opis naprave, kako se tvori 

raziskovalni pogovor in kaj je intervju.  

 

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

 

 

Opis naprave     

PON, 20. 4. 2020         (8. a, 1. skupina) 

SRE, 22. 4. 2020           (8. ab, 2. skupina) 

Poznate kakšnega izumitelja? Brez katere naprave si težko predstavljate življenje? Kako bi se 

vaše življenje spremenilo, če ne bi imeli več telefonov?  

V današnjih časih bi bilo najbrž res težko.  

 

To uro boste spoznali novo besedilno vrsto, in sicer opis naprave. To je še zadnja snov, ki jo 

moramo narediti iz DZ 1. del. 

V DZ 1. del na str. 78 preberite besedilo Avtomatski telefonski aparat in sproti rešujte 11. nal. 

na str. 81. 

Nato rešite 3., 4., in 5. nal. na str. 79 ter 6. nal. na str. 80. 

 

Zapis v zvezke za jezikovni pouk: 

OPIS NAPRAVE 

Opis naprave napišemo, da bi si jo znali bralci bolje predstavljati in da bi vedeli, kaj vse 

lahko z njo opravljajo. 

 

Opis tvorimo torej tako, da povemo 

- katero napravo opisujemo (Telefon je telekomunikacijska naprava za sprejem in oddajo 

zvoka), 

- kateri deli jo sestavljajo, 

- kakšna je zunanjost posameznega dela (ohišje je sestavljeno …), 

- za kaj ga uporabljamo. 

 

Besedilo je objektivno, saj navedemo samo podatke, ki jih je možno preveriti. 

Glagoli so v sedanjiku. 

Za večjo nazornost po navadi dodamo skico, sliko ali fotografijo naprave, na kateri 

označimo njene dele. 

 



Opis naprave lahko najdemo v leksikonih, enciklopedijah ali drugih strokovnih knjigah. 

Najdemo ga tudi v navodilih za uporabo naprave. 

 

Sedaj pa lahko 1. del delovnega zvezka pospravite in ponovno pripravite 2. del. 

 

REŠITVE 

 

 
 

 

 

 



Raziskovalni pogovor 

TOR, 21. 4. 2020    (8. a, 1. skupina)           

ČET, 23. 4. 2020      (8. ab, 2. skupina) 

Ali ste se že znašli v situaciji, ko niste vedeli, kaj naj rečete, kako naj začnete ali končate 

pogovor, kako naj tudi z vljudnim pogovarjanjem kaj dosežete, pridete do želenih informacij, 

dogovorov. 

To uro boste spoznali raziskovalni pogovor. Razlaga: 

VRSTE POGOVOROV 

 Pogovarjanje je zelo pogosta človekova dejavnost. V njem sodelujeta najmanj dve osebi, ki 

se izmenjujeta v vlogi GOVORCA in POSLUŠALCA; zato ju imenujemo SOGOVORCA. 

Vedno se pogovarjamo z določenim namenom, npr. da bi od sogovorca kaj izvedeli, da bi z 

njim oblikovali skupno mnenje ipd. Kadar želimo od sogovorca kaj izvedeti, ga po tem 

vprašamo. Vprašanj je po navadi več. Vsakemu vprašanju sledi odgovor. Pogovor, ki je 

sestavljen iz vprašanj in odgovorov imenujemo RAZISKOVALNI pogovor. 

POGAJALNI pogovor tvorimo s sogovorcem, kadar želimo oblikovati skupno mnenje oz. 

rešitev, ki bo ustrezala obema. 

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. 

 

 

Intervju 

SRE, 22. 4. 2020          (8. a, 1. skupina)                    

PET, 24. 4. 2020           (8. ab, 2. skupina)     

Če ste se včerajšnjo snov naučili, potem vam danes ne bo težko ugotoviti, v katero vrsto 

pogovora sodi intervju. No, kako se torej loči raziskovalni pogovor od intervjuja? 

DZ 2. del na strani 8 perberite intervju s Klemnom Slakonjo. 

Intervju 

je vrsta raziskovalnega pogovora z izbrano osebo pred javnostjo, spraševalec pa je novinar.  

Torej je intervju javno besedilo, ki ga tvori novinar. 

Ločimo 2 vrsti intervjujev: osebnostni ali biografski –  novinar predstavlja zanimivo osebo, 

ter tematski – novinar o zanimivi temi sprašuje tistega, ki o njej največ ve. 

Elementi dobre priprave na intervju: 

- osebo povabimo na razgovor, 
- o njej poiščemo čim več podatkov, 



- pripravimo si vprašanja, ki morajo biti jasna, razumljiva, enopomenska, (ni se jih 
potrebno popolnoma držati), 

- postavljamo takšna vprašanja, da bodo bralci/poslušalci izvedeli kaj novega, 
zanimivega, pomembnega, 

- intervju vodimo zbrano, ne segamo v besedo, 
- glavno besedo naj ima intervjuvanec, ne spraševalec. 

 

Sedaj pa v DZ na str. 9-11 rešite še 2., 3., 4. in 5. nal., potem pa, ko naloge še pregledate, se 

za vas začnejo POČITNICE!!  

REŠITVE 

 

c-naloga: 

Novinar se je odločil z apogovor s Klemenom Slakonjo, ker je postal znan in priljubljen med 

mladimi zaradi Misije Evrovizije, različnih imitacij … 

 



 

Lepo jih preživite! 

Mojca Lampret 

 


