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Slovenščina na dlani je interaktivno učno e-okolje,
namenjeno bogatitvi pouka slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Zasnovano je na

orodjih za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki so podprta s korpusom
besedil, slovarskimi opisi frazemov in pregovorov ter bazo znanja.
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Slovenščina na dlani … od leta 2021
Visoko avtomatizirano e-okolje
Množica primerov
Sprotne informacije o uspešnosti
Samodejno usmerjanje med nalogami
Različne težavnostne stopnje
Dodatne razlage
Samostojna uporaba e-okolja
Igričarski elementi
…
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PRAVOPIS – SLOVNICA – FRAZEOLOGIJA –
BESEDILA

RAZLAGE
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Kakšne naloge me čakajo v e-okolju?
•
•
•
•
•
•
•

Označi (npr. napako)
Vstavi
Poveži
Premakni
Razvrsti
Popravi
Izberi (npr. pravilno ali nepravilno,

•
•
•
•
•

Poišči (npr. napačni odgovor)
Dopolni
Razloži izbiro
Dopiši
…

med več pravilnimi odgovori)

•
•
•
•

Rešeto
Spomin
Sestavljanka
…
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Za popestritev pouka slovenščine …

Z VELIKO ALI Z MALO?
Škoda, da nisem _________ otrok. 
Škoda, da nisem marsovski otrok.
Kaj pa ________ in ________ bogovi? 
Kaj pa grški in egipčanski bogovi?
To smo mi, ______ emigranti. 
To smo mi, ruski emigranti.
Učencem prikažemo poved z manjkajočo sestavino. En učenec dobi dopolnjeno poved
(edini pozna rešitev). Z opisom skuša doseči, da drugi uganejo manjkajočo besedo. Na
koncu morajo povedati, kako to besedo zapišemo (z malo ali z veliko začetnico).
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Z VELIKO ALI Z MALO?
Vmes pa bomo zagotovo skočili na Krvavec in v
K r a n j s k o G o r o, mogoče pa tudi v toplice.
Danes so tukaj volitve za E v r o p s k i p a r l a m e n t.
Igramo se vislice; učenci so pri tem pozorni na veliko in malo začetnico.
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VEJICA, KJE SI?
V šoli je bila vedno boljša od mene, ampak samo zato, ker se je bolj trudila.
Resda so samo avtomati, toda če jih gledaš, se zdi, da živijo.
Peter je bil žalosten, ker je mislil, da se za vedno poslavlja od prijatelja.
Toda sedaj sem se pa pošteno prehladil zaradi dežja, ki me je enkrat
dodobra namočil, in zaradi vetra, ki je pihal po vseh špranjah in pri vratih v
kočo.
Učenci tekmujejo, kdo bo prvi pravilno postavil vseh 10 vejic.
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Z VPRAŠAJEM ALI S PIKO?
Učenci vprašanje na levi preoblikujejo v pripovedno poved. Pozorni so na ločila.

Kaj misliš?
Se spomniš vsega tega?

• Zanima me, kaj misliš.

• Razmišljam, če se spomniš vsega tega.

Kaj torej lahko pričakujemo • Zanima me, kaj torej lahko pričakujemo v
prihodnosti.
v prihodnosti?
Pa je to res prava rešitev?

Od kod torej razlika?

• Sprašujem se, ali je to res prava rešitev.

• Premišljujem, od kod torej razlika.
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SKUPAJ ALI NARAZEN?
Učenci dobijo lističe, na katerih ni presledkov med besedami (kača). Trgajo na ustreznih mestih,
da ločijo posamezne besede.

V s e h n i k a k o r n e b o m m o g e l r e š i t i.
Vseh nikakor ne bom mogel rešiti.

T o n e b i s m e l o b i t i p r e v e č t e ž k o.
To ne bi smelo biti preveč težko.

Š e d a n e s n e v e m o z a g o t o v o, o d k o d s o p r i š l i.
Še danes ne vemo zagotovo, od kod so prišli.

N i č s e n i s p r e m e n i l o i n b a l a s e m s e, d a s e
n i k o l i n e b o.
Nič se ni spremenilo in bala sem se, da se nikoli ne bo.

J a s n o j e b i l o, d a M a r t i n e z e l o z e l o d o l g o n e
b o m v i d e l a.
Jasno je bilo, da Martine zelo zelo dolgo ne bom videla.
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Z VEZAJEM ALI
BREZ VEZAJA?
Oblečena je bila v bele hlače in ______
majico. 
Oblečena je bila v bele hlače in modrobelo/belo-modro majico.
Obe poti sta označeni z _______
markacijami. 
Obe poti sta označeni z rdeče-rumenimi
markacijami.
Tam so bile še zbledele _____ fotografije. 
Tam so bile še zbledele črno-bele fotografije.
Učenci opazujejo slike in dopolnijo poved. Pri tem
razmišljajo o ustreznem zapisu (z vezajem ali brez
vezaja) in utemeljijo rešitev.
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KAKO ZAPIŠEMO PREVZETE
BESEDE?
Nekateri že težko čakajo, kdaj se bo pojavil na ___________. 
Nekateri že težko čakajo, kdaj se bo pojavil na stadionih.
Matic mora grgrati žajbelj in jemati ________________. 
Matic mora grgrati žajbelj in jemati antibiotike.
Zdravila je svoje ____________, plišaste igračke; ježka, medvedka, psička. 

Zdravila je svoje paciente, plišaste igračke; ježka, medvedka, psička.
Iz ____________ potegnem kompas in odčitam, v kateri smeri leži jugozahod. 
Iz etuija potegnem kompas in odčitam, v kateri smeri leži jugozahod.
Učencem prikažemo poved z manjkajočo sestavino. En učenec dobi dopolnjeno poved. Z risanjem na
tablo skuša doseči, da drugi uganejo manjkajočo besedo. Na koncu morajo povedati, kako to besedo
zapišemo.
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KAKO ZAPIŠEMO PREVZETE
BESEDE?
Aleks je pretrgala družinsko tradicijo in se raje odločila za _______. 
Aleks je pretrgala družinsko tradicijo in se raje odločila za violino.
__________ in zgoščenk sploh niso več pogrešali. 
Radia in zgoščenk sploh niso več pogrešali.
Zdaj si mora poiskati sobo s posteljo in z ______________. 
Zdaj si mora poiskati sobo s posteljo in z radiatorjem.
Ogledam si __________ na karti in ga nato primerjam s pokrajino okoli sebe. 
Ogledam si relief na karti in ga nato primerjam s pokrajino okoli sebe.
________________ je potekala presenetljivo organizirano. 

Evakuacija je potekala presenetljivo organizirano.

Učencem prikažemo poved z manjkajočo sestavino. En učenec dobi dopolnjeno poved. S pantomimo skuša doseči, da
drugi uganejo manjkajočo besedo. Na koncu morajo povedati, kako to besedo zapišemo.
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KATERI PREDLOG MANJKA?
Pomislila sem, da __ tega dela prevelik cirkus. 
Pomislila sem, da iz tega dela prevelik cirkus.
Stopila sem __ knjižni polici in poiskala nemški slovar. 
Stopila sem h knjižni polici in poiskala nemški slovar.
Res si nisem mislil, da __ pipe kdaj ne bo pritekla niti kaplja. 
Res si nisem mislil, da iz pipe kdaj ne bo pritekla niti kaplja.
Sedel je za mizo in __ miško pritisnil na ikono, __ katero je sprejel klic. 
Sedel je za mizo in z miško pritisnil na ikono, s katero je sprejel klic.

Spomnil sem se, kaj je gospod Pediček zavpil ______ okno zbornice. 
Spomnil sem se, kaj je gospod Pediček zavpil skozi okno zbornice.
Učenci poved dopolnijo z ustreznim predlogom.
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VEZNIKI, KJE STE?
Učenci v mreži poiščejo ustrezen veznik, ki ima vsaj dva zloga.

Kuhamo toliko časa, da so špageti skoraj kuhani, ______ še čvrsti.

(možne rešitve: vendar, ampak, toda)
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KAKO REČEMO?
Učenci ustrezno dopolnijo poved. Če nastopijo težave, jim ponudimo 4 možne odgovore.
Na koncu pojasnijo pomen uporabljenih frazemov.

Policija obljublja, da bodo
tatovom kmalu stopili na …

hrbet

roke

prste

vrat

Vse težave so pometli pod …

predpražnik

preprogo

površje

zemljo

Ta izjava je bila zelo
posrečena, z njo je zadela
žebljico na …

glavico

konico

stenico

polico

Novica ga je zadela kot strela
z…

čistega

bistrega

mirnega

jasnega
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ZAKAJ FRAZEMI V BESEDILIH?
Učenci v besedilih poiščejo frazeme in razmišljajo o njihovih učinkih.

Zobozdravnik reče pacientu:
Zdaj bo malo bolelo. Stisnite
zobe in na široko odprite
usta!
Zakaj je ta
šala
smešna?

Oven – Bodite brez skrbi,
tokrat bo tvegan zgolj
začetek. Kasneje vam bo vse
skupaj šlo kot po maslu.
Denar: vaše početje je še
najbolj podobno boju z mlini
na veter. Zato vam je
verjetno jasno, kako se bo
končalo.
Kakšno bo
torej moje
finančno
stanje?
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NA KATERI
PREGOVOR
POMISLIŠ?

Z igro asociacij ob slikah
poiščemo pregovore.
Jabolko ne pade daleč od
drevesa.
Vse poti vodijo v Rim.
Pes, ki laja, ne grize.
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NA KATERI
PREGOVOR
POMISLIŠ?
Učenci razmislijo o izhodiščnih pregovorih,
ki so bili prenovljeni za oglaševalske
namene.

Ljubezen gre skozi želodec.
Kdor prej pride, prej melje.
Tudi sami skušajo prenoviti kakšen
pregovor.
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ŽELIMO VAM OBILO VESELJA S

SLOVENŠČINO

NA

DLANI!
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