
Izbirni predmet Italijanščina 1 – II1 (za 7. A - Igor, 7. B - Erik, 8. B - Melisa) 

Za vsa vprašanja, pojasnila ali dodatne razlage sem na voljo preko maila debora.horjak@os-dekani.si 

torek, 7. 4. 2020 SNOV NALOGA 

46. ura:  
Nedoločni členi 
(Articoli 
indeterminativi) 
 

1. Odpri učbenik na str. 44 in preberi besede v tabeli (samo 
singolare/ednina) z naslovom:  
                              Gli articoli indeterminativi  
 

 

 

MASCHILE 

 

(MOŠKI SPOL) 

un telefonino 

 
 

un orologio 

UN – pred besedami  
m. sp., ki se začnejo na 
soglasnik in na samoglasnik 
(a, e, i , o, u) 

uno zaino UNO – pred besedami  

m. sp., ki se začnejo na z, 

s+soglasnik, x, y, ps, pn, gn 
   

 

FEMMINILE 

 

(ŽENSKI SPOL) 

una finestra UNA – pred besedami  

ž. sp., ki se začnejo na 

soglasnik 

un'amica UN' - pred besedami ž. sp., 

ki se začnejo na 

samoglasnik (a, e, i, o, u) 
 

RABA: Nedoločni člen se uporablja pred samostalniki, ki niso 
točno določeni npr. un quaderno - en zvezek. 
 

2. Prepiši naslov, zgornjo tabelo in rabo v zvezek.  
 

3. Na str. 42/2: najprej ustno poimenuj predmete v nalogi 2. 
Nato v zvezek zapiši kratke dialoge za vse predmete, kot je 
zapisano v primeru: 
 

A: Che cos'è? (Kaj je to?) 
B:  È uno zaino. (To je en nahrbtnik. – RAZLAGA: ni važno kateri, 
čigav nahrbtnik … je pač en nahrbtnik – nedoločen, zato 
uporabimo nedoločni člen UN/UNO/UNA ….) 
 

 
Slikaj in pošlji na 
mail: 
str. 44/2 - zapis 
dialogov v zvezku 
do nedelje 12. 4. 
2020. 

   

47. ura:  
Preverjanje 
znanja 

1. Odpri učbenik na str. 50 in 51. Na teh dveh straneh je 
preverjanje znanja od 1. do 3. lekcije. Kar pogumno začni 
reševati. Srečno! Spodaj ti pošiljam navodila nalog v slovenščini: 

1. Odgovori na vprašanja kot v primeru (odgovori so v 
oklepaju). 

2. Napiši besede v ženskem spolu (v množino ni treba). 
3. Zapiši povedi v množini. 
4. Prepiši povedi tako, da določene osebe ali živali zapišeš v 

ženskem spolu. 
5. Odgovori na vprašanja. 
6. Dopolni povedi s pravilno obliko glagola v oklepaju (pazi 

na osebo in na glagol – poglej, če je na -are, -ere, -ire). 
7. Dopolni besedilo z manjkajočimi besedami (ker nimaš 

posnetka, poskušaj vstaviti manjkajoče besede po 
smislu). 

8. Katera slika odgovarja določeni povedi. 
9. Dopolni besedilo z besedami v okvirju. 

Slikaj in pošlji na 
mail: 
rešeni str. 50 in 51 
do nedelje zvečer 
12. 4. 2020. 

mailto:debora.horjak@os-dekani.si


 


