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Splet: www.os-salovci.si 

 

Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda! 

 

Upam, da ste lepo preživeli počitniške dni, pa čeprav ste morali ostati doma. Pri MAT bomo imeli 

spletno učno uro. Pri SLJ se boste naučili ločiti državni in uradni jezik. Ob vseh dilemah in 

vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).  

 

učiteljica Marjetka Andrejek 

 

 
 

DELO NA DALJAVO: 4. 5. – 8. 5. (1. del) 

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMATIKA: 

Učna snov: Denar (spletna učna ura) 
 

SLOVENŠČINA: 

Učna snov: Državni in uradni jezik 
 

- Razmisli, kaj že veš o državnih simbolih in o grbu Republike Slovenije. Kaj 

te še zanima? (odgovore zapiši v SDZ na str. 49) 

- Poslušaj in preberi barvno pravilo za oblikovanje grba Republike Slovenije in 

ga pobarvaj po navodilih ter odgovori na vprašanja. (SDZ, str. 49) 

- Preberi pravilo za oblikovanje zastave Republike Slovenije. (str. 50) 

- Nariši ali izdelaj zastavo Republike Slovenije. 
 

Zapis v zvezek: Državni in uradni jezik 
 

- Prepiši prvi okvirček s str. 47 iz SDZ (tako ponoviš kaj je materni jezik). 
 

Državni jezik Uradni jezik 

V Sloveniji je državni jezik slovenščina, 

zato jo v javnosti uporabljamo vsi. To je 

jezik, ki predstavlja državo. 

 

Slovensko povsod pri nas govorijo tudi 

predsednik države, drugi politiki, 

policisti, vojaki, sodniki … 

 

Tudi himna se poje v državnem jeziku.  

Uradni jezik je jezik, v katerem se odvija celotno 

delovanje države. To pomeni, da so v njem vsi 

uradni napisi, reklame, časopisi … 

 

Tudi v šoli uporabljamo uradni jezik. 

 

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je slovenščina, 

ponekod pa tudi italijanščina (del slovenske Istre) oz. 

madžarščina (del Prekmurja). 

 

Na teh območjih imamo dva uradna jezika: 

- slovenščino in italijanščino ter 

- slovenščino in madžarščino. 
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Enojezične šole:  

- šole v delu slovenske Istre 

- v slovenskih šolah pouk poteka v slovenskem 

jeziku, italijanščina pa je le eden od učnih 

predmetov 

- v italijanskih šolah pouk poteka v italijanščini 

in je slovenščina le eden od učnih predmetov 

 

Dvojezične šole: 

- šole v delu Prekmurja 

- slovenščina in madžarščina sta enakopravna 

jezika 

 

 

 

Želim ti prijetno delo. Tvojih zapisov se že veselim na mailu. 

 

Pazi na velike in male začetnice!       

mailto:o-salovci.ms@guest.arnes.si

