1. Preberi besedilo.

Anketa:

Koliko časa ste
priklopljeni na
računalnik?
SAŠA EINSIEDLER,
voditeljica in trenerka javnega nastopanja: Ne vrže me preveč s tira, če sem na
počitnicah in nimam dostopa do spleta. No, pač, kakšen četrti dan me že toliko
zamika, da skočim do prvega lokala z internetom. Doma pa seveda preverim pošto
vsak dan, vendar ponavadi zelo na hitro, in odgovorim šele, ko imam čas. Vseh
zabavnih filmov tudi ne pogledam, sproti sploh ne, ker mi sicer to popolnoma sesuje
(poruši) voljo do dela. Pa še dragoceni čas krade. Poleti sem pri računalniku bistveno
manj koz pozimi. Tudi z našimi otroki je tako, zato so tako veseli kakšnega
deževnega poletnega dne, ko jim dovolim igrice. Čisto druga pesem je pri meni
mobilni telefon. Če se zgodi, da ga pozabim doma, sem nekaj časa popolnoma
nemirna in kar naprej mislim na to, da bom nujno morala koga poklicati.

ŽIVA VADNOV,
nekdanja miss Slovenije: Računalnik in splet mi ne pomenita točke, okoli katere bi
se vrtela moja pozornost. Res je, da ju potrebujem za svoje delo, takrat striček
Google rad nesebično priskoči na pomoč. Poleg spletne pošte uporabljam še skype,
saj sem tako povezana z drago prijateljico, ki trenutno živi in dela v Avstraliji. Precej
preprosto in revno, kajne? Ne bi rekla, da uporaba spletnih aplikacij zmanjšuje mojo
delovno učinkovitost, prej kakšna dobra in zanimiva knjiga, od katere se ne morem
ločiti.
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2. Preberi besedilo in si izpiši neznane besede. Nekatere si lahko prevedeš v svoj
materni jezik s pomočjo spletnega slovarja.
2.1 V besedilu se pojavlja nekaj slikovitih izrazov (so podčrtani spodaj in v besedilu).
Zraven sem ti pripisala vsakdanje sopomenske izraze zanje.
Čisto druga pesem je pri meni mobilni telefon. nekaj drugega/drugače
Na počitnicah me zamika, da skočim do prvega lokala z internetom. pride na
misel/pritegne
Striček Google mi pogosto nesebično priskoči na pomoč. Pomaga
Ne vrže me s tira, če sem brez spleta. me ne vznemiri/me ne naredi živčnega oziroma
nemirnega

3. Na črtico napiši P, če je trditev pravilna, ali N, če je trditev napačna. Napačni sta
dve trditvi.
Živa Vadnov uporablja skype. __
Saša Einsiedler pravi, da ji telefoniranje vzame veliko predragocenega časa. __
Živa Vadnov računalnika ne uporablja za igranje igric. __
Živa in Saša pravita, da sta s spletom zasvojeni. __
Uporaba spleta ne zmanjšuje Živine delovne učinkovitosti. __
Saša uporablja računalnik povečini v zimskem času, poleti ga uporablja manj. __

4. Kakšen je namen besedila? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
Besedilo (anketa):
a) podaja svoje mnenje in izkušnje v zvezi z uporabo spleta.
b) spodbuja bralce, da čim več časa preživijo za računalnikom.
c) bralce obvešča o tem, kakšne prednosti ima uporaba spleta.

5. S katero besedo je v Sašini izjavi poimenovan 'splet'? Napiši jo na črto.
_______________________
V kakšnem odnosu sta ti dve besedi med seboj? Obkroži.
Besedi sta: a) protipomenki.

b) besedi iz iste besedne družine.

c) sopomenki.

6. Po svojilnih pridevnikih se vprašaš z vprašalnico ČIGAV (npr. mamin). Iz samostalnikov
v oklepaju tvori ustrezne svojilne pridevnike. Napiši jih na črto.
Primer: (Voditeljica) Voditeljičin dnevnik je objavljen v časopisu.
(Trenerka) ___________________ delovni dan je naporen
(Stric) ___________________ je nov.
(Teta) _________________ jabolčna pita je najboljša.
(Marko) ______________ mobilni telefon se je izgubil.
7. Preberi naslednjo poved: Tetini otroci so najbolj veseli, ko jim dovolim igranje
igric.
Iz povedi izpiši svojilni pridevnik. _______________________
Iz povedi izpiši osebni zaimek. ____________
Iz povedi izpiši tri samostalnike. ______________ _______________ _____________

8. Na katero besedo v zgornji povedi se nanaša osebni zaimek (jim).
______________________________

9. V vsaki povedi je ena napaka. Poišči jo, jo prečrtaj in popravi.

Raje od računalnika imam knige. ______________
Še nikoli nisem bila v avstraliji. _______________
Zvečer si ogledam kakšen filem. _______________
Moja prijatelica rada igra igrice. _________________

10. Dopolni naslednje povedi.
Zabavnih filmov ne gledam preveč, ker ________________________________________________
Vedno mi zmanjkuje časa, zato ______________________________________________________

11. V petih povedih še sam odgovori, kako si ti povezan z računalnikom, koliko časa
preživiš v 'njegovi družbi'. Zagotovo v tem času izolacije preživiš več časa z njim, saj
poteka pouk na daljavo.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prirejeno po: Vanja Kavčnik Kolar: Znam za več. Ljubljana: Založba Rokus Klett, 2010.
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