
2. UČNI SKLOP: V NEZNANO PUŠČAVO 

TUAREGI, SVOBODNI V PUŠČAVI (Opis življenja ljudi v dani državi ali 

skupnosti) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Tuaregi so ljudstvo, ki se zares svobodno počutijo le v puščavi, kjer lahko živijo svoje 

tradicionalno življenje. 

 

2. naloga 

Po smislu, npr.: 

Da, besedilo se mi je zdelo zanimivo, saj sem spoznal/-a življenje ljudstva, za katerega prej 

nisem vedel/-a. 

Ne, besedilo se mi ni zdelo zanimivo, saj me neznana ljudstva sploh ne zanimajo/saj o 

Tuaregih že vse vem. 

 

3. naloga 

Neobičajno pri naslovu je to, da je dvojezičen, in sicer je najprej v tuareškem in nato še v 

slovenskem jeziku (Taraut en tenere/Hči puščave). 

 

4. naloga 

a) Po smislu, npr.:  

3, 2, 1, 5, 4 (mogoče so zelo različne rešitve, pomembna je utemeljitev)  

 

b) Po smislu, npr.: 

Besedilo je ravno prav dolgo in primerno za osnovnošolce predmetne stopnje, ki pa so bralci 

Gee. Zato se mi zdi najprimerneje, da bi bilo objavljeno v tej reviji. Najmanj primerno pa se 

mi zdi za spletne strani o Tuaregih, saj menim, da bi tam Tuarege in njihovo življenje morali 

predstaviti še bolj podrobno. 

 

5. naloga 

A   Da bi bralcem opisala Tuarege in njihov način življenja. 

B   Da bi bralce opozorila na pozabljeno ljudstvo v Sahari. 

C   Da bi v Saharo k Tuaregom privabila čim več turistov. 

Č   Da bi bralcem sporočila, da so Tuaregi svobodni le v puščavi. 

 

6. naloga 

a) Fotografije popestrijo besedilo in pojasnjujejo zapisano/govorijo o stvareh, ki jih v besedilu 

ni. 

 

b) Druga fotografija stoji ob 3. odstavku. Ta odstavek omenja kamele, na fotografiji pa je 

prikazana kamela(, tuareška najpomembnejša žival).  

Tretja fotografija je ob 4. odstavku. V njem bralci spoznamo oblačila in obutev/kako se 

Tuaregi oblačijo, na fotografiji pa vidimo modro oblačilo/moškega, zavitega v modro oblačilo. 

Četrta fotografija je ob 5. odstavku, v katerem spoznamo tuareško hrano/spoznamo, kaj 

Tuaregi jedo in pijejo, na fotografiji vidimo Tuarega pri pripravi tagila, peta fotografija pa je ob 



7. odstavku, saj ta odstavek govori o življenju otrok, na fotografiji pa je prikazana tuareška 

deklica. 

c) Prva fotografija sodi k 5. odstavku, saj v njem izvemo, da Tuaregi pijejo tudi čaj, na 

fotografiji pa je prikazano kuhanje čaja. 

Druga fotografija spada k odstavku 2, saj prikazuje šotore/bivališča, o katerim beremo v 2. 

odstavku. 

Tretja dodana fotografija sodi k odstavku 6, saj prikazuje poroko, o njej pa govori 6. 

odstavek. 

 

7. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

- Tuaregi: puščavsko ljudstvo v severni Afriki, nomadi 

- bivališča: v puščavi šotori, v mestih preproste hiše 

- povezanost z naravo: kamele, rastline, varčnost z vodo 

- obleka in obutev: oblačila za doma in za boljše priložnosti, moški so zakriti, preprosta 

obuvala 

- hrana in pijača: zelenjava, tagilo, riž, testenine, redko meso, mleko, čaj, voda 

- pomembni dogodki: poroka, rojstvo 

- življenje otrok: pomanjkanje, brez svojih šol 

 

b) / 

 

8. naloga 

Tuaregi živijo tako v puščavi kot v mestih.   DA  NE 

Podatek iz besedila: V mestih bivajo v zelo preprostih hišah (brez vode, elektrike), v 

puščavah pa v šotorih. (2. odstavek) 

 

Oblačila spravljajo v posebne skrinje.   DA  NE 

Podatek iz besedila: Obleko, povezano v vrečah iz kozjih kož, shranjujejo nad tlemi v 

posebni kolibi. 

 

Tuaregi pojedo veliko zelenjave.    DA  NE 

Podatek iz besedila: (Tuaregi skušajo čim več hrane pridelati sami.) V oazah gojijo različne 

vrste zelenjave (kumare, papriko, solato, čebulo). 

 

9. naloga 

(Namesto mila uporabljajo) pesek(.) 

 

10. naloga 

Ženska: tisarnast, bazan, timba 

Moška: akarbej, bazan, timba, šaš 

 

11. naloga 

Po smislu, npr.: 

Zakrivajo se moški, da s tem izkazujejo spoštovanje do žensk. Za nas je to nekoliko 

nenavadno, ker v svoji okolici večinoma vidimo zakrite ženske. 

 

12. naloga 



Je srednje modra barva/v svetlobnem spektru je med modro in vijolično/kakršno je oblačilo 

moža na fotografiji v izhodiščnem besedilu. 

 

13. naloga 

(Tuaregi ne jedo) mesa(.) 

 

14. naloga 

Po smislu, npr.: 

Pri tuareški zaroki je nenavadno, da na njej ni nobenega moškega, tudi zaročenca ne, 

ampak le ženske. Zaročni prstan na prst zaročenki natakne zaročenčeva mama ali sestra. Za 

nas je to nenavadno, ker smo navajeni zarok, kjer sta prisotna oba zaročenca. 

 

15. naloga 

Nomadsko življenje je  A življenje v šotorih in revnih hišah. 

  B način življenja, pri katerem se seliš. 

  C stalen način življenja v puščavi. 

 

Plemenske skupine so  A skupnosti ljudi, ki jih druži skupen način življenja. 

B neevropski narodi ali ljudstva. 

C necivilizirana, barbarska ljudstva. 

 

Tradicionalno menjavanje pomeni,   A da tako menjajo že od nekdaj. 

B da je taka menjava zastarela. 

C da se taka menjava ne izplača. 

16. naloga 

Po smislu, npr.: 

Tuareški otroci odraščajo v skromnosti, večkrat v pomanjkanju, kar je pri slovenskih otrocih 

redko. Tuareški otroci nimajo šol v svojem jeziku, slovenski otroci jo imajo. Veliko tuareških 

otrok je sirot zaradi vojnih spopadov, na našem ozemlju vojne k sreči ni. Se pa tuareški otroci 

veliko igrajo na prostem, na kar slovenski otroci pogosto pozabljajo. 

 

17. naloga 

Tuareški otroci odraščajo v skromnosti, pogosto tudi v pomanjkanju. V sedanjosti Tuaregi 

težko dobijo službe, v bližnjih mestih je veliko brezposelnih, s tradicionalnim menjavanjem 

pridelkov in izdelkov pa ne zaslužijo dovolj za lagodno življenje. Zaradi nenehnih vojaških 

spopadov v tem delu Afrike je veliko otrok sirot. Veseli so sleherne pozornosti, ki jo dobijo. 

Svojih šol Tuaregi nimajo. Otroci poznajo veliko iger, vse pa so take, da se ob njih tudi učijo. 

Med vsemi imajo najraje igro taghmart, pri kateri hodijo od šotora do šotora, pojejo pesmi ter 

skušajo dobiti na tak način čim več hrane, na primer sladkor in dateljne. Tuaregi so iskreni, 

srčni in preprosti ljudje. 

 

a) Glagoli v odlomku so v 3. osebi, prevladujejo glagoli v množini, v ednini je le glagol je in v 

sedanjem času/sedanjiku. 

 

b) Sedanji čas je uporabljen, saj so predstavljene značilnosti življenja Tuaregov, veljavne dalj 

časa, dogodki pa se ponavljajo. 

 

18. naloga 



DA  NE 

Pojasnilo: Preverimo lahko npr. kje Tuaregi živijo, kako živijo, kaj jedo. 

 

19. naloga 

A   Prepogosti uporabi prevzetih besed. 

B   Izražanju čustvenega odnosa do ljudi. 

C   Opisovanju zasebnega življenja. 

 

Po smislu, npr.:  

Bralec želi dobiti čim bolj resnično sliko o življenju Tuaregov, zato ni prav, da nam pisec 

vsiljuje svoje videnje, občutja in mnenja. 

 

20. naloga 

a) Tuaregi so iskreni, srčni in preprosti ljudje. 

b) Po smislu, npr.: 

 Pisec, ki piše o življenju neke skupnosti, se v to življenje precej vživi, dobro spozna ljudi in 

nehote zapiše tudi kakšno svoje mnenje. 

 

21. naloga 

Po smislu. 

 

22. naloga 

Po smislu. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

Tuaregi so v srcu in razmišljanju do današnjih dni ostali potrpežljivi nomadi, ne načrtujejo 

prihodnosti, ampak živijo sedanjost. Blizu jim je narava, življenjski slog pa je prilagojen 

pomanjkanju in skromnosti. Kljub vsemu so vedri in zadovoljni. 

 

 

K TUAREGOM NA ČAJ (Stavek) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Da, bi se odzval/-a, saj mislim, da takega povabila ne smeš zavrniti. 

Ne, ne bi se odzval/-a, saj tako sladkega čaja ne bi mogel/-la popiti. 

 

2. naloga 

(Besedilo je sestavljeno) iz 10 povedi, saj je deset končnih ločil – pik (in desetkrat se poved 

začne z veliko začetnico). 

 

3. naloga 

a) 

Pri Tuaregih čaj vsebuje veliko sladkorja./Čaj pri Tuaregih vsebuje veliko sladkorja. 

Tuaregi čaj kuhajo na poti in doma./Tuaregi kuhajo čaj doma in na poti. 

Čaj simbolizira ljubezen in smrt./Čaj simbolizira smrt in ljubezen. 

 

b) V vsaki povedi je le en dogodek/sta dva dogodka/je več dogodkov. 



c)  

A   Samostalnik, ker nam pove, kdo je tisti, ki kaj dela. 

B   Glagol, ki izraža, kaj kdo dela oz. kaj se dogaja. 

C   Predlog, ker izraža razmerje med besedami. 

 

4. naloga 

Zeleni čaj pijejo po vsakem obroku in ob vsaki priložnosti. Povabila na čaj nikoli ne 

zavrnemo, pa tudi prehitro ga ne spijemo. 

V stavku so trije glagoli, torej imamo tri stavke. 

 

5. naloga 

a) 

Zeleni čaj pijejo po vsakem obroku. 

Na poteh čaj pripravljajo moški sami. 

Čaj Tuaregi ponujajo v treh delih. 

 

b) 

Vprašalnica Podatek Primeri 

Kako? (o) načinu v treh delih 

Kje? (o) kraju na poteh 

Kdo? (o) osebi, ki kaj 

dela/vršilcu 

Tuaregi/moški 

Kaj? (o) predmetu dejanja zeleni čaj/Čaj 

Kdaj? (o) času po vsakem obroku 

 

6. naloga 

Tuaregi hitro pitje čaja razumejo kot žalitev. 

 

Kaj (Tuaregi) 

delajo? 

Kdo razume? Kaj razumejo? Kako razumejo? 

razumejo Tuaregi hitro pitje čaja kot žalitev 

 

Čaju dodajajo veliko količino sladkorja. 

 

Kaj delajo? Kaj dodajajo? Čemu dodajajo? 

dodajajo veliko količino sladkorja čaju 

 

V majhen kozarček dajo tudi do 10 žličk sladkorja. 

 

Kaj naredijo? Kaj dajo (v kozarček)? Kam dajo? 

dajo tudi do 10 žličk sladkorja v majhen kozarček 

 

7. naloga 

DA  NE 

Pojasnilo: Prva poved ima 4 podatke, druga in tretja pa po 3 podatke. 

 



8. naloga 

V prvem stavku so 4 stavčni členi, v drugem 3, v tretjem stavku 3 stavčni členi. 

 


