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Gasilci imajo polne roke dela 

Voda zaliva kleti in ceste 

Ljubljana, 1.5.2016 

Zaradi obilnih padavin so nekatere reke že prestopile bregove. Do večera lahko po napovedih 

agencije Arsa pričakujemo še od 10 do 30 

litrov na kvadratni meter. 

Zaradi večjih količin padavin Geološki zavod 

Slovenije opozarja na povečano verjetnost 

pojavljanja zemeljskih plazov na območju 

severovzhodne Slovenije. 

V severovzhodni Sloveniji je od nedelje do 

danes zjutraj v 24 urah padlo od 20 do 70 

litrov dežja na kvadratni meter. Do danes 

zvečer lahko po napovedih pričakujemo še 10 do 30 litrov na kvadratni meter. Danes čez dan 

bodo reke po državi še naraščale.  

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da imajo gasilci trenutno med drugim največ dela v 

občini Muta, v Radljah ob Dravi ter Črni na Koroškem. Iz Radelj ob Dravi poročajo tudi o 

zemeljskem plazu.  

Na cesto Ožbalt-Kapla v Čermešnjici pa je hudournik nanosil veliko količino blata in kamenja. 

Cesta je zato zaprta. Na isto cesto se je okoli 10.30 vsul še zemeljski plaz, navaja uprava. 

Meteorna voda je poplavila tudi cesto v Josipdolu, občina Ribnica na Pohorju. Tudi iz več kleti 

v Mariboru so morali gasilci črpati vodo.  

V Senčni vasi, občina Mežica, je zaradi podrtih dreves v reki Meži pričela voda naraščati in 

je ogrožala dva mostova, a so delavci k sreči ugotovili, da voda že upada. Na cesti Podpeca–

Mežica, v občini Črna na Koroškem, pa se je  zaradi obilnih padavin udrl del cestišča. 

Nekaj nevšečnosti so padavine že včeraj povzročile na Štajerskem. Gasilci so morali iz več 

objektov črpati vodo oziroma so objekte zaščitili s protipoplavnimi vrečami, med drugim v 

krajih Dvorjane, Spodnji Duplek, Razvanje, Hrastje, Zgornja Korena in drugih krajih v 

občinah Maribor in Ruše. 

So pa morali gasilci iz vode ''reševati'' tudi avtomobile. Tako so gasilci sinoči PGD Bohova 

potegnili vozilo iz vode, ki je obstalo v podvozu pod železniško progo v Spodnjih Hočah. Ponoči 

pa so morali vozilo gasilci PGD Ptuj potegniti iz zalitega podvoza na Čarmanovi ulici na Ptuju. 
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Na Zgornjem Boču so gasilci PGD Selnica ob Dravi posredovali tudi pri sprožitvi zemeljskega 

plazu.  

 

 

S.S. in J.S. 

 

PRIPRAVE NA USTNO SPRAŠEVANJE – novica (skušajte se zbrat in narediti celo snov pri 

SLO na enkrat, brez odmora) 

Rešitve zapišite v zvezek. Pazite na pravilnost zapisa, lepopis in upoštevanje navodil. 

1. Natančno preberi novico: Gasilci imajo polne roke dela. 

2. Odgovori s številko. 

Kdaj je bila novica objavljena? 

Kdaj se je dogodek zgodil? 

Koliko odstavkov ima novica? 

V katerem odstavku v novici je opisano reševanje avtomobila iz vode? 

3. Odgovori s kratkimi odgovori. 

Kje je bila objavljena novica? 

Kdo je objavil novico? 

Izpiši podnaslov novice. 

V katerem odstavku novica opozarja, da bodo reke čez dan še naraščale? 

V katerih krajih so morali gasilci iz objektov črpati vodo? 

4. Odgovarjaj s celimi povedmi. 

Kateri zavod opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov? 

Kdo je imel pri vremenskih nevšečnostih največ dela? 

Zakaj so reke prestopile bregove? 

Zapiši vsaj tri posledice obilnih padavin. 

Zakaj je v Sečni vasi v reki Meži pričela voda naraščati? 

Zakaj je bila cesta Ožbolt-Kapla zaprta? 

5. Vprašaj se po podčrtanih delih besedila. 

V severovzhodni Sloveniji je od nedelje do danes padlo največ dežja.  



Iz Radelj ob Dravi poročajo o zemeljskem plazu.  

Gasilci imajo trenutno največ dela v občini Muta. 

Do večera lahko po napovedih uprave Arsa pričakujemo še od 10 do 30 litrov padavin na 

kvadratni meter. 

 

V občini Črna na Koroškem se je zaradi obilnih padavin udrl del cestišča. 

Na cesto Ožbolt-Kapla se je ob 10.30 uri vsul zemeljski plaz. 

 

6. Glede na vsebino besedila zapiši tri vprašalne povedi.  

Vprašanja naj bodo drugačna kot v prvih treh nalogah in naj se ne začnejo z vprašalnico 

ALI. 

 

7. Iz danih stavkov tvori ustrezne povedi. 

Saj veš – ko povedi in medtem ko povedi – pazi na vejico.  

 

    Voda je poplavila kleti. Gasilci so jo izčrpavali. 

      Reka je močno drla. Gasilci so iz vode reševali avto. 

      Cesto so zaprli. Na cesto se je vsul plaz. 

      Ves dan močno dežuje. Mnoge reke prestopajo bregove. 

 

8. Poišči nadpomenke in podpomenke. 

 

9. Poišči protipomenke            in                   sopomenke. 

 

sever - __________                                              kraj - ______________ 

mesto - _________                                               objekt - ____________  

večer - __________                                              pumpa - ____________ 

 10. Napiši zahvalo. 

Zamisli si, da je tebi sošolec pomagal pospraviti sobo, ki ti jo je poplavila voda. 

Pazi na zgradbo besedila.   

NADPOMENKE padavina   naravna 

katastrofa 

PODPOMENKE - 

- 

- 

- Radlje 

- Muta 

- Ptuj 

- Meža 

- Drava 

- Sava 

 



 11. Vstavi vejico. 

      Reke so poplavljale objekte medtem ko je zunaj močno deževalo. 

      Gasilci so izčrpavali vodo reševali stanovalce zapirali ceste in izvlekli avto iz reke. 

      Ko so končali z delom so bili zelo utrujeni.  

 

 

 

REŠITVE 

1. Natančno preberi novico: Gasilci imajo polne roke dela. 

2. Odgovori s številko. 

Kdaj je bila novica objavljena? Novica je bila objavljena 2.5.2016. 

Kdaj se je dogodek zgodil?Dogodek se je zgodil 1.5.2016. 

Koliko odstavkov ima novica? Novica ima 8 odstavkov. 

V katerem odstavku v novici je opisano reševanje avtomobila iz vode? Reševanje vozila iz vode 

je objavljeno v 8. odstavku. 

3. Odgovori s kratkimi odgovori. 

Kje je bila objavljena novica? Na 24ur com. 

Kdo je objavil novico? S.S. in J.S. 

Izpiši podnaslov novice. Voda zaliva kleti in ceste. 

V katerem odstavku novica opozarja, da bodo reke čez dan še naraščale? V 3. odstavku. 

V katerih krajih so morali gasilci iz objektov črpati vodo? V krajih Dvorjane, Spodnji Duplek, 

Razvanje, Hrastje, Zgornja Korena in drugih krajih v občinah Maribor in Ruše. 

 

4. Odgovarjaj s celimi povedmi. 

Kateri zavod opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov? Na povečano 

verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov opozarja Geološki zavod Slovenije. 

Kdo je imel pri vremenskih nevšečnostih največ dela? Pri vremenskih nevšečnostih so imeli 

največ  dela gasilci. 

Zakaj so reke prestopile bregove? Reke so prestopile bregove zaradi preobilnih padavin. 

Zapiši vsaj tri posledice obilnih padavin. Posledice obilnih padavin so zemeljski plazovi, 

poplavljene kleti, podrta drevesa, udrta cestišča,… 



Zakaj je v Sečni vasi v reki Meži pričela voda naraščati? V Sečni vasi v reki Meža je začela 

voda naraščati zaradi podrtih dreves. 

Zakaj je bila cesta Ožbolt-Kapla zaprta? Cesta Ožbolt- Kapla je bila zaprta zaradi velike 

količine blata in kamenja. 

5. Vprašaj se po podčrtanih delih besedila. 

V severovzhodni Sloveniji je od nedelje do danes padlo največ dežja. Kje je padlo največ 

dežja? 

Iz Radelj ob Dravi poročajo o zemeljskem plazu. O čem poročajo iz Radelj ob Dravi? 

Gasilci imajo trenutno največ dela v občini Muta. Kje imajo gasilci trenutno največ dela? 

Do večera lahko po napovedih uprave Arsa pričakujemo še od 10 do 30 litrov padavin na 

kvadratni meter. Koliko padavin na kvadratni meter lahko še do večera pričakujemo po 

napovedih Arsa? 

 

V občini Črna na Koroškem se je zaradi obilnih padavin udrl del cestišča. Zakaj se je v občini 

Črna na Koroškem udrl del cestišča? 

Na cesto Ožbolt-Kapla se je ob 10.30 uri vsul zemeljski plaz. Kdaj se je na cesti Ožbolt-Kapla 

vsul zemeljski plaz? 

 

6. Glede na vsebino besedila zapiši tri vprašalne povedi.  

Vprašanja naj bodo drugačna kot v prvih treh nalogah in naj se ne začnejo z vprašalnico 

ALI. Uporabi vprašalnice Kje, zakaj, kako, čemu, kdaj,… 

 

7. Iz danih stavkov tvori ustrezne povedi. 

Saj veš – ko povedi in medtem ko povedi – pazi na vejico.  

 

    Voda je poplavila kleti. Gasilci so jo izčrpavali. Ko je voda poplavila kleti, so jo 

gasilci izčrpavali. 

      Reka je močno drla. Gasilci so iz vode reševali avto. Medtem ko je reka močno drla, 

so gasilci iz vode reševali avto. 

      Cesto so zaprli. Na cesto se je vsul plaz. Ko so cesto zaprli, se je na cesto vsul plaz.  

      Ves dan močno dežuje. Mnoge reke prestopajo bregove. Medtem ko ves dan močno 

dežuje, mnoge reke prestopajo bregove. 

 

8. Poišči nadpomenke in podpomenke. 



 

9. Poišči protipomenke            in                   sopomenke. 

 

sever - jug                                                             kraj - območje 

mesto - vas                                                             objekt - stavba  

večer - jutro                                                      pumpa – bencinska postaja 

 10. Napiši zahvalo. 

Zamisli si, da je tebi sošolec pomagal pospraviti sobo, ki ti jo je poplavila voda. 

Pazi na zgradbo besedila.  Ne pozabi na 5 pravil: kraj in datum, nagovor, besedilo, 

pozdrav, podpis 

 

 

 

 11. Vstavi vejico. 

      Reke so poplavljale objekte, medtem ko je zunaj močno deževalo. 

      Gasilci so izčrpavali vodo, reševali stanovalce, zapirali ceste in izvlekli avto iz reke. 

      Ko so končali z delom, so bili zelo utrujeni.  

 

 

NADPOMENKE padavina kraji reke naravna 

katastrofa 

PODPOMENKE -dež 

-sneg 

-toča 

- Radlje 

- Muta 

- Ptuj 

- Meža 

- Drava 

- Sava 

-poplava 

- žled 

- potres 


