REŠITVE SLJ 8, 2. teden
5. URA
str. 6/1. Imeni naprav zvenita podobno. / Obe sta napravi za dvigovanje nečesa. / Ločita se po:
kartomat – dvignemo, kupimo vstopnice, bankomat – dvignemo denar.
Njuna različnost je izražena v prvem delu besede, npr. KART-.
Njuna podobnost je izražena v drugem delu besede, tj. –MAT.
2. Kartomat je avtomatska elektronska naprava za nakup vstopnic/vozovnic.
Bankomat je avtomatska elektronska naprava za dvig gotovine z bančnega računa.
3. Ne. / Posebno kartico.
str. 11/19. Besedilo je opis naprave. V besedilu so našteti vsi sestavni deli naprave, predstavljena je
njihova vloga.
str. 12/20. V škatli (embalaži). / Po nakupu. / Da bi kupec znal uporabljati napravo. /Besedilo
shranimo. / Podatki (sestavni deli + njihova vloga) nam pri uporabi koristijo.
str. 12/21. Likalnik. / b, č, d, f /
V prvem odstavku je predstavljena podtema ime naprave in njej namen.
V drugem odstavku je predstavljena podtema sestavni deli in njihovo delovanje ter uporaba.
V tretjem odstavku je predstavljena podtema moč naprave.
V četrtem odstavku je predstavljena podtema opozorilo o sredstvu za likanje s paro.
str. 12/22. Da bi si lažje predstavljali položaj sestavnih delov na napravi. / Da bi jih lažje (hitreje) našli
na skici (napravi).
str. 12/23. Koliko sestavnih delov ima likalnik? 15 / č / Ker za en sestavni del ni navedeno, kako
deluje/kako ga uporabljamo. / Je samo poimenovan (plastično ohišje).

6. URA
Vaja dela mojstra
str. 13./1.

15 / 14 / 12 / 13 / 3 / 4 / 6 / 1 / 8

str. 14/2. Likalnik ima: - odprtino za polnjenje rezervoarja z vodo.
- kovinsko površino z režami za izpust pare.
- regulator za nastavitev želene količine pare.
- gumb za vklop in izklop pare.
- priključni kabel z vtikačem za priključitev naprave na električno omrežje.
3. likanje s paro – likanje brez pare
ugasniti – prižgati

vklopiti – izklopiti
priključiti – izključiti

4. rezervoar, regulator, kabel, temperatura, minuta, funkcija
naloga/vloga – funkcija ravnalo – regulator
električni vodnik – kabel

zbiralnik – rezervoar

5. Kontrolna lučka zasveti rdeče, ko vklopimo likalnik, in ugasne, ko likalnik doseže nastavljeno
temperaturo (približno po eni minuti). S priključnim kablom in vtikačem priključimo napravo na
električno omrežje. Z regulatorjem nastavimo želeno temperaturo likanja.
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vklopiti – vkljapljati / ugasniti – ugašati / doseči – dosegati / priključiti – priključevati /
nastaviti – nastavljati
str.16/7. NE / Tema prvega besedila je reklama za likalnik. / Tema drugega besedila je reklama za
bankomat. / 3 1 / č / Reklama za napravo. / Reklama za storitve na bankomatih.
8.
- geslo: Le prijatelji vedo, kako dragocen je čas.
- izraze, s katerimi pisec poudarja dve prednosti uporabe bankomatov, in sicer način uporabe:
preprost, samopostrežnega ter časovno neomejenost uporabe: v vsakem trenutku dosegljiv, in dan, v
petek in svetek, nikoli
- glagol, s katerim pisec pripisuje bankomatom človeške lastnosti: pričakujejo
Pomembnejša je čas uporabe
Poudarjeno je z besedo dragocena.
Ta beseda pomeni: tak, ki ima vrednost.
Bankomat naj bi bil naš prijatelj. / b
str. 17/9.
geslo: Lahkotno popolni / pridevnik = popoln / načinovni prislov = lahkotno
popoln – brez napak / lahkotno – da ni potreben napor, lahek
obkroženi pridevniki: edinstvena para, nizka teža, kompaktna oblika
Pisec je izrazil svoje mnenje o likalniku.
str. 17/10. Klicaj. / Npr. Navdušenje nad napravo/njeno uporabo.

str. 17/11. od jutra do večera / od zore do mraka / od rojstva do smrti / od rane mladosti do pozne
starosti

7. URA
Samostojno delo. Izberi si eno napravo in jo opiši.
V opisu naprave najprej navedemo, za kaj jo uporabljamo (npr. iz bankomata dvigujemo gotovino
in opravljamo druge denarne posle), nato pa predstavimo njene sestavne dele in njeno delovanje
oz. uporabo.
Glagoli so v sedanjiku. Ko naštevamo, kaj delamo z napravo ali njenimi sestavnimi deli, so v 1.
osebi množine; sicer so v 3. osebi ednine.

8. URA
str. 103/1.

Oba dopisa sta uradna. Prvi je zahvala, drugi pa je opravičilo.

V prvem manjkata zahvala in pozdrav, v drugem pa manjka glava uradnega dopisa. / Podpis. / Ker je
to uradno opravičilo, pisec pa se mora podpisati. / Ime in priimek.
str. 104/2.

Uradni. / Ker starši uradni osebi opravičujejo svojega otroka. / V prvem manjkajo

nagovor naslovnika, prošnja in pozdrav, v drugem nagovor in prošnja, v tretjem pa pozdrav. / Podpis.
/ Ker je samo ime. / Ime in priimek.
str. 105/3. 6, 4, 1, 2, 9, 3, 7, 8, 5
str. 105/4. Vam / Vas / vam / vaša / Vam / Vas / vam / vam
str. 105/5.

žalosten – vesel

/ daljšati – krajšati / slabše – bolje / pozabiti – spomniti se

str. 105/6.

zelo / grozno / hudo

str. 106/7.
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str. 106/8. pomočjo / Slovenj Gradcem / sošolcem / sošolkam / pozornostjo / dnevi

