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 KDAJ SO PRIŠLI PREDNIKI SLOVENCEV NA DANAŠNJE OZEMLJE 
SLOVENIJE, DO KOD SO SLOVENCI SEGALI, DOKAZI ZA TO IN PRVI 
SLOVENSKI DOKUMENTI:

Prišli so v . polovici 6. stol. Segali so do Dunaja, Salzburga ter blatnega jezera. 
Dokaze najdemo v prevzemanju imen, krajev, rek,…
Prvi slovenski dokumenti: brižinski spomeniki- ohranjeni rokopis slovenskega 
jezika, nastali so  v 10 stol., vsebujejo 2 besedila, shranjeni so v münchenu.

 KJE SE JE GOVORILA PRASLOVANŠČINA IN KAKO IZGLEDA PREKO   
REKONSTRUKCIJE?

Na ozemlju med Baltikom in Črnim morjem, v porečju Dnepra in Dnestra ter Visle.
Njen razvoj naj bi se začel nekje med 5. in 7. stoletjem 
PO REKONSTRUIRANJU:

 Trd in mehčan izgovor soglasnikov
 Zakon o odprtih zlogih
 Dva različna polglasnika (sor in ser)
 Dolgi E imenovan jat
 Nosna samoglasnika
 2 različna I-ja

 KAJ JE GLAGOLICA?
To je posebna najstarejša slovanska pisava, ki jo je izumil Konstantin, 
bizantinski državljan iz Soluna, ki se 

 KAJ JE PANONSKA TEORIJA?
Teorija o tem, da naj bi bila stara slovanščina najstarejša zapisana 
slovenščina.
Nastala je v povezavi z Jernejem kopitarjem

 KAJ JE JEZIK?
Jezik je sredstvo, s katerim tvorimo besedila, jih sprejemamo ter razumemo 
besedila drugih. Je temeljno sredstvo sporazumevanja, večinoma je besedni 
jezik, dopolnjuje pa ga tudi nebesedni jezik.

 KAJ SO BESEDE?
        Besede so dogovorjena znamenja iz glasov in črk, s katerimi kaj 
poimenujemo. Vsaka beseda 
        Nekaj pomeni, delimo jih na večpomenske in enopomenske.

 KAKO LOČIMO BESEDE GLEDE NA SLOGOVNO VREDNOST?
         Na

 Slogovno zaznamovane (tiste besede, ki so čustveno obarvane npr. 
psovke, kletvice, pomanjševalnice, ljubkovalnice,…)

 Slogovno nezaznamovane (tiste besede, ki jih lahko uporabljamo v vseh 
okoliščinah, saj z njimi poimenujemo določeno predmetnost npr. strokovni, 
publicistični, znanstveni izrazi,…)

 KAJ UREJAJO SLOVNIČNA PRAVILA?
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         Urejajo vezanost besed v višje enote; učijo nas tvoriti pravilne besedne 
zveze, povedi ter 
         besedila,..

 KAJ JE SLOVENSKI JEZIK KOT URADNI IN KAJ KOT DRŽAVNI JEZIK?

 KJE VSE GOVORIMO SLOVENSKI JEZIK?
Slovenski jezik govorimo v republiki Sloveniji, v zamejstvu (kjer so slo. 
manjšine)
 v Italiji, na Madžarskem ter v Avstriji, znotraj EU v Bruslju. Pa tudi v tistih 
državah, kjer živijo slovenski priseljenci.

 KATERE SO SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA?
 Neknjižna zvrst
 Knjižna zvrst (deli se na:

 Zborni (ga pišemo, beremo, govorimo ga kadar 
nastopamo v javnosti

 Knjižni pogovorni jezik (ga le govorimo)
     

 KAJ SO INTERESNE ZVRSTI JEZIKA?
To so jezikovne različice, ki jih govorijo ljudje v skupinah, nastalih zaradi 
podobnih interesov. Ločimo tri interesne zvrsti:

1. sleng- jezik ljudi iste generacije. Znan je mladostniški sleng.
2. žargon-jezik istega poklica oz. dela
3. argo- ali latovščina jezik skrivnih družb

 KAKO DELIMO INDOEVROPSKI JEZIK?
Delimo glede na razvoj, na zahodne ali kentumske in vzhodne ali satemske
KENTUMSKA-germanski jeziki, romanski, keltski in grški jeziki.
SATEMSKA-indijski, armenski, albanski, iranski, baltski in slovanski jezik, ki ga 
delimo na južni, zahodni in vzhodni.

 NAŠTEJ SLOVANSKE JEZIKE!

 KATERA SKUPINA JE UGROFINSKA IN ZAKAJ NI INDOEVROPSKA?
Madžarski, finski, estonski, laponski in karelski jezik. Zato ker niso živeli na 
področju Indije , živeli so drugače ter so bili jezikovno izolirani.
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