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OPIS POSTOPKA 

 

Besedilo: 

ODBOJKA – spodnji servis 

Odbojkar, ki servira, je obrnjen proti mreži. Stoji v rahlem razkoraku tako, da je naprej postavljena 

noga, ki je nasprotna roki, s katero servira. Odbojkar, ki servira z desno roko, ima spredaj levo nogo. 

Nekoliko je pokrčen v kolenskem in kolčnem sklepu, s trupom v rahlem predklonu. Pogled je 

usmerjen v žogo, ki počiva v višini bokov na dlani leve roke, ki je nekoliko pokrčena v komolcu. 

Udarna roka je iztegnjena v zaročenju, dlan je odprta in napeta. Težišče telesa je na zadnji nogi. Servis 

prične z dviganjem težišča telesa, zamahom udarne roke v smeri žoge, torej v smeri naprej − navzgor 

v predročenje, in prenosom težišča na sprednjo nogo. Tik preden z udarno roko zadene žogo, umakne 

dlan, na kateri počiva žoga. Žogo zadene nekoliko pod sredino z napeto in odprto dlanjo ter 

iztegnjeno roko, v smeri, kamor želi servirati. Ob zaključku servisa je teža na sprednji (levi) nogi, 

udarna roka je iztegnjena v predročenju in usmerjena v smeri servisa.  

 

Naloge, vezane na RAZUMEVANJE BESEDIL (razvijanje zmožnosti razumevanja besedila) (R) 

 

 

 

 

 

CR01: Določajo okoliščine: udeleženci, kraj in čas, družbeno razmerje med udeleženci, 

sporočevalni namen, tema, podteme, ključne besede, bistveni podatki, kanal itd. 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM 

Odgovori na vprašanje. 

Komu je besedilo namenjeno? 

S katerim namenom je nastalo besedilo? 

 

C – cilj 

R – razumevanje 

01 – zaporedna 

št. cilja 



 
 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM in UTEMELJITVIJO 

Odgovori na vprašanje in odgovor utemelji. 

Komu je besedilo namenjeno?  

S katerim namenom je nastalo besedilo?  

IZBIRNI TIP NALOGE (1 pravilna trditev) 
 
Izberi pravilno trditev.  
 
Sporočevalni namen besedila je …  

a) informirati o odbojki; 

b) izraziti izkušnje ob igranju odbojke;  

c) privabiti športne navdušence k igranju odbojke; 

d) predstaviti postopek izvedbe začetnega udarca pri odbojki.   

CR02: Določijo značilnosti BV (zgradbene, leksikalne, slovnične, oblikovne značilnosti BV, 
vloga nebesednih prvin. 

NALOGA DOPOLNJEVANJA 
 
Povedi dopolni z manjkajočimi podatki. 
 
VIŠJA STOPJA:  

Izhodiščno besedilo je ______________  ________________. V tovrstnem besedilu so natančno 

zavedeni koraki, ki vodijo do določenega cilja. Posamezna dejanja v besedilu so zapisana v 

______________ zaporedju.  

NIŽJA STOPJA:  

Izhodiščno besedilo je ______________________.  

 

ALTERNATIVNI TIP NALOGE 
 

Ali je časovno zaporedje dejanj v izhodiščnem besedilu pomembno? 
 
 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM 

Odgovori na vprašanje. 

Ali je časovno zaporedje dejanj v izhodiščnem besedilu pomembno? 

DA NE 

Potrebuješ 

namig? 

OPSI 

OPSOTAPK 



 
 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM in UTEMELJITVIJO 

Odgovori na vprašanje in odgovor utemelji. 

Ali je časovno zaporedje dejanj v izhodiščnem besedilu pomembno? 

 
IZBIRNI TIP NALOGE (1 pravilni odgovor) 
 
Izberi pravilno trditev.  
 

a) Izhodiščno besedilo je praktičnosporazumevalno. 

b) Izhodiščno besedilo je publicistično. 

c) Izhodiščno besedilo je znanstveno. 

d) Izhodiščno besedilo je uradovalno. 
 
Izberi pravilno trditev.  
 

a) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v pretekliku. 

b) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v sedanjiku. 

c) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v prihodnjiku. 

Izberi pravilno trditev.  

a) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v 1. osebi. 

b) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v 2. osebi. 

c) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v 3. osebi. 

Izberi pravilno trditev.  

a) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v ednini. 

b) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v dvojini. 

c) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v množini. 

NALOGA DOPOLNJEVANJA  
 

Ustrezno dopolni poved. 

 

 

 

 

 

Glagoli v izhodiščnem besedilu so 

v pretekliku. 

v sedanjiku. 

v prihodnjiku. 



 
 

IZBIRNI TIP NALOGE (1 pravilen odgovor) 

Kaj pomeni sedanjik v opisu delovnega postopka? Izberi pravilni odgovor.  

a) Da se je postopek že zgodil. 

b) Da se postopek dogaja sedaj. 

c) Da se postopek lahko zgodi kadar koli. 

d) Da se bo postopek zgodil v prihodnosti. 
 
Izberi pravilno trditev. 
 

a) Vrstni red posameznih dejanj, omenjenih v besedilu, je zelo pomemben, a ga lahko 

zamenjamo. 

b) Vrstni red posameznih dejanj, omenjenih v besedilu, je zelo pomemben, zato ga ne smemo 

zamenjati. 

c) Vrstni red posameznih dejanj, omenjenih v besedilu, ni zelo pomemben, zato ga lahko 

zamenjamo. 

 
IZBIRNI TIP NALOGE (več pravilnih odgovorov/trditev) 
 
Izberi pravilne trditve.  
 

a) Besedilo je napisano v neknjižni praktično-sporazumevalni jezikovni zvrsti. 

b) Besedilo je javno. 

c) Besedilo je zapisano, in sicer klasično. 

d) Ker je besedilo javno, pri tvorjenju in njegovi interpretaciji sodelujejo več kot 4 udeleženci. 

e) Besedilo je zasebno. 

f) Besedilo je opis postopka. 

g) Besedilo je navodilo za delo. 
 

Izberi pravilne trditve. 
 

a) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v pretekliku. 

b) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v sedanjiku. 

c) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v prihodnjiku. 

d) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v 1. osebi. 

e) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v 2. osebi. 

f) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v 3. osebi. 

g) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v ednini. 

h) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v dvojini. 

i) Glagoli v izhodiščnem besedilu so v množini. 



 
 

Izberi pravilne trditve.  
 

Glagoli v besedilu so …  
  
a) v 1. osebi ednine; 

b) v 2. osebi ednine; 

b) v 3. osebi ednine; 

c) v povednem naklonu; 

č) v velelnem naklonu; 

d) v pogojnem naklonu; 

e) v sedanjiku; 

f) v pretekliku; 

g) v prihodnjiku. 

 
NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM in UTEMELJITVIJO 
 
Bi lahko v kakšnem primeru uporabili glagole v pretekliku? V povedi pojasni. 
 

IZBIRNI TIP NALOGE (1 pravilni odgovor) 
 
Izberi pravilno trditev. 
 

a) Opis postopka je enogovorno besedilo. 
b) Opis postopka je dvogovorno besedilo. 
 

IZBIRNI TIP NALOGE (več pravilnih odgovorov/trditev) – vzorčni primer naloge 
 
Poišči pridevnike, ki označujejo prebrano besedilo. 

Uradno 

Neuradno 

Nejavno 

Javno 

Umetnostno 

Neumetnostno 

Enogovorno 

Dvogovorno  

              Vzorčni primer 



 
 

CR03: Obnavljajo/razumejo besedilo. 

IZBIRNI TIP NALOGE Z NAPAČNIM ODGOVOROM 
 
Izberi napačno trditev.  
 
1) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima spredaj levo nogo. 

2) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima spredaj desno nogo. 

3) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima zadaj levo nogo. 

4) Odbojkar, ki servira z desno roko, ima zadaj desno nogo. 

5) Odbojkar, ki servira z desno roko, ima spredaj levo nogo. 
 

 
IZBIRNI TIP NALOGE (več pravilnih trditev) 

Izberi pravilne trditve.  

1) Odbojkar, ki servira z desno roko, ima spredaj desno nogo. 

2) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima spredaj levo nogo. 

3) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima spredaj desno nogo. 

4) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima zadaj levo nogo. 

5) Odbojkar, ki servira z levo roko, ima zadaj desno nogo. 
 

 
ALTERNATIVNI TIP NALOGE 
 
Ali trditev drži? Izberi da, če trditev drži, in ne, če trditev ne drži.  

Ko serviramo, stojimo tako, da je zadaj noga, ki je enaka udarni roki. DA  NE 

Ko serviramo, naprej postavimo nogo, ki je enaka roki, s katero 
serviramo. 

DA  NE 

Po servisu moramo biti nekoliko pokrčeni v kolčnem in komolčnem 
sklepu. 

DA  NE 

Roka, s katero serviramo, je udarna roka. DA  NE 

Težišče telesa je pred udarcem na zadnji nogi. DA  NE 

Za dober servis je treba žogo natančno udariti v sredino. DA  NE 

Ob udarcu žoge je težišče na zadnji nogi. DA  NE 

Ob zaključku servisa je težišče na desni nogi, če serviramo z desno roko. DA  NE 

Ob začetku servisa je težišče na desni nogi, če serviramo z levo roko. DA  NE 

Ob začetku servisa smo nekoliko pokrčeni v kolenih in kolkih. DA  NE 
 

 

 

 



 
 

NALOGA POPRAVLJANJA  
 
Glede na vsebino izhodiščnega besedila preoblikuj napačno trditev tako, da bo pravilna.  
 

Odbojkar, ki servira z desno roko, ima spredaj desno nogo, odbojkar, ki servira z levo roko, ima zadaj 
desno nogo. 
 
 
NALOGE, KI PREDVIDEVAJO SODELOVANJE Z DRUGIM(I) UPORABNIKI 
 
Sošolcu ali sošolki obnovi opis postopka, ki si ga prebral. 

 

CR04: Iščejo dane podatke v besedilu. 
 

 
NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM 
 
V izhodiščnem besedilu prečrtaj poved, ki ni nujno potrebna.  

 
 
NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM in UTEMELJITVIJO 
 
V izhodiščnem besedilu prečrtaj poved, ki ni nujno potrebna. Izbiro utemelji. 
 

CR05: Razvrščajo podatke iz besedila. 

 

NALOGE RAZVRŠČANJA /Naloga je časovno omejena./ 
 
Korake izvedbe spodnjega servisa uredi v ustrezno zaporedje. 
 
__ Iztegnitev udarne roke v zaročenju  
 
__ Postavitev proti mreži  

__ Pokrčenje v kolenih in kolkih, rahel predklon  

__ Prenos težišča telesa na zadnjo nogo  

__ Prenos težišča na sprednjo nogo  

__ Umik dlani z žogo  

__ Udarec žoge nekoliko pod sredino  

__ Postavitev v rahel razkorak  

__ Dviganje težišča telesa, zamah udarne roke  

 



 
 

CR06: Primerjajo prebrano BV z drugo BV. 

NALOGE, KI PREDVIDEVAJO SODELOVANJE Z DRUGIM(I) UPORABNIKI 
 

Opis postopka primerjaj z opisom osebe. O ugotovitvah se pogovori s sošolcem ali sošolko. 

 

CR07: Povzamejo temo, ključno misel, idejo. 

NALOGA S PROSTIM ODGOVOROM 

Smiselno in domiselno preoblikuj naslov ali besedilu dodaj podnaslov. 

 
CR09: Prepoznajo in določijo slogovni postopek/način razvijanja teme: opisovanje, pripovedovanje, 
razlaganje, utemeljevanje/. 
 

ŠKATLA 

S katerim slogovnim postopkom tvorec besedila razvija temo?  

 

 

 

 

CR10: Poiščejo izraze, ki se nanašajo na isti del dejanskosti (nanašanjska zaporedja). 
 

 
NALOGA POVEZOVANJA 
 
Dane povedke prenesi k ustreznim nanašalnicam.  

 

Umakne ________________ 

Prične __________________ 

Stoji _______________ 

Je pokrčena ____________ 

Zadene ____________ 

Je nasprotna ________________ 

Počiva __________________ 

 

 
 

ODBOJKAR 

ROKA 

NOGA 

ŽOGA 



 
 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM   
 
Višja stopnja 

Poimenuj načine nanašanja na odbojkarja. /Pomoč →baza znanja/ 

 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM   

Na kaj se nanaša ki v povedi Pogled je usmerjen v žogo, ki počiva v višini bokov na dlani leve roke? 
 
 
CR11: Izraze v besedilu nadomeščajo z drugimi, ki so smiselni in pomensko primerljivi (sopomenke, 
nadpomenke, podpomenke). 
 

NALOGA VSTAVLJANJA 
 
Označene besede nadomesti s sopomenkami. 

Odbojkar, ki servira, je obrnjen proti mreži. Stoji v rahlem razkoraku tako, da je naprej postavljena 
noga, ki je nasprotna roki, s katero servira. Odbojkar, ki servira z desno roko, ima spredaj levo nogo. 
Nekoliko je pokrčen v kolenskem in kolčnem sklepu, s trupom v rahlem predklonu. Pogled je 
usmerjen v žogo, ki počiva v višini bokov na dlani leve roke, ki je nekoliko pokrčena v komolcu. 
Udarna roka je iztegnjena v zaročenju, dlan je odprta in napeta. Težišče telesa je na zadnji nogi. Servis 
prične z dviganjem težišča telesa, zamahom udarne roke v smeri žoge, torej v smeri naprej − navzgor 
v predročenje, in prenosom težišča na sprednjo nogo. Tik preden z udarno roko zadene žogo, umakne 
dlan, na kateri počiva žoga. Žogo zadene nekoliko pod sredino z napeto in odprto dlanjo ter 
iztegnjeno roko, v smeri, kamor želi servirati. Ob zaključku servisa je teža na sprednji (levi) nogi, 
udarna roka je iztegnjena v predročenju in usmerjena v smeri servisa. 

 
NALOGA DOPOLNJEVANJA 
 
Besedi pokrčen poišči sopomenko. 

 P  O      
 

NALOGA POVEZOVANJA 

Označene besede prenesi v ustrezne predalčke. 

Udarna roka je iztegnjena v zaročenju, dlan je odprta in napeta. Težišče telesa je na zadnji nogi. Servis 

prične z dviganjem težišča telesa, zamahom udarne roke v smeri žoge, torej v smeri naprej − navzgor 

v predročenje, in prenosom težišča na sprednjo nogo. Tik preden z udarno roko zadene žogo, umakne 

dlan, na kateri počiva žoga. Žogo zadene nekoliko pod sredino z napeto in odprto dlanjo ter 

iztegnjeno roko, v smeri, kamor želi servirati. Ob zaključku servisa je teža na sprednji (levi) nogi, 

udarna roka je iztegnjena v predročenju in usmerjena v smeri servisa. 

 

 nižanje zaročenje navzdol začetek primakniti zaprt 



 
 

NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM /vezano na prejšnjo nalogo/ 
 
Primerjaj označene besede z besedami v predalčkih. Kako imenujemo tako dvojico besed glede na 
pomensko razmerje  med njima? 

 
 
NALOGA S KRATKIM ODGOVOROM  
 

V izhodiščnem besedilu poišči protipomenske pare in jih izpiši v slovarski obliki. 
 
 
CR13: Predlagajo svojo tvorjenko. 

 
Nekatere športne dejavnosti lahko imenujemo z eno besedo, npr. smučati. Kako bi z eno besedo 
izrazil igrati odbojko? Če ne najdeš ustreznega izraza, ustvari svojega. 
 
 
CR14: Določijo tvorjenki besedotvorni postopek, določijo vrsto tvorjenke.  

 

Dane tvorjenke prenesi k ustreznim besedotvornim postopkom. 

 

 

 

 

 

 

Naloge, vezane na TVORJENJE BESEDIL (razvijanje zmožnosti tvorjenja besedila) (T) 
 
 
CT2: Dopolnjujejo rubrike v izbrani BV (prijavnica, življenjepis, mali oglas); dopolnjujejo besedila z 

manjkajočimi besedilnimi enotami. 

 
 
NALOGA UREJANJA 
 
Besedilo preoblikuj tako, da dobiš poročilo o enkratnem dogodku.  

 

Besedilo preoblikuj in dopolni tako, da dobiš predstavitev postopka. 
 

 
 

Predročiti  Težišče  Dviganje  

Izpeljava Zlaganje Sestavljanje 



 
 

CT1:Tvorijo novo besedilo izhodiščne besedilne vrste (načrt, faze sporočanja, ustreznost, 

razumljivost, jezikovna pravilnost). 

NALOGA S PROSTIM ODGOVOROM 
 
Kaj je tvoj hobi? Kolesariš, rišeš, kuhaš? Razmisli o tem, kaj rad počneš, in zapiši opis postopka 
svoje priljubljene dejavnosti. 
 

 
CT3: Preoblikovanje besedila glede na izhodiščni prenosnik (govorjeno v zapisano in obratno, dodati 

nebesedne prvine). 

 
CT4: Sodelujejo v igri vlog. 

 
 
NALOGA, KI PREDVIDEVA SODELOVANJE IN UPORABO DRUGIH MATERIALOV 
 
S sošolcem ali sošolko pripravita opis postopka poljubnega športa oz. športne discipline. S 
fotoaparatom posnemita nekaj fotografij, s katerimi lahko opremita svoj opis postopka. 


