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Naloge za spoznavanje osnov besedila za dijake
VEČKODNO ČASOPISNO BESEDILO

Bruna Cijak

Večkodno časopisno besedilo
Dragi/a dijak/inja,
pred seboj imaš besedilo iz besednih in slikovnih znakov (besednega in slikovne-
ga). Opazuj, kako se v besedilu oblikuje pomen uporabljenih kodov na vseh treh 
pomenskih ravninah: ideacijski, medosebni in besedilni. Pomagaj si z usmerjeval-
nimi vprašanji.

 „NE SANJAŠ, ZMAGAL SI” 
Ulica Montecchi 6

tel. 040 7786350
faks 040 7786339

sport@primorski.eu
Šport

KOLESARSTVO - Preobrat na predzadnji etapi dirke po Franciji 

»Ne sanjaš, zmagal si«
Po presenetljivem razpletu je Tadej Pogačar »slekel« Primoža Rogliča, ki je rumeno majico nosil enajst etap

Tadej Pogačar je oblekel rumeno majico, s katero bo danes slavil skupno zmago v Parizu ANSA

Izmučeni in razočarani Primož Roglič ANSA

Tadej Pogačar na cilju ANSA

BESANÇON – Slovenija ima zma-
govalca dirke po Franciji. Slovenska ko-
lesarska pravljica na Touru pa je dobila
nepričakovan konec, saj bo skupni zma-
govalec danes v Parizu postal enaindvaj-
setletni Tadej Pogačar (UAE), ki je včeraj
na gorskem kronometru nadoknadil 57
sekund proti rojaku Primožu Rogliču
(Jumbo-Visma), ki bo osvojil končno
drugo mesto.

Pred vožnjo na čas je le malokdo na-
povedoval takšen razplet. Toda na ploščadi
lepih deklet, kot se glasi prevod Planche
des Belles Filles, kjer je bil zaključek pred-
zadnje, 20. etape, je 21-letnik s Klanca pri
Komendi zrežiral enega največjih kolesar-
skih preobratov in tik pred Parizom vzel
skupno zmago rojaku Rogliču. S preprič-
ljivo etapno zmago, tretjo na letošnjem
Touru, je debitant na Touru spisal tudi
eno največjih športnih zgodb v Sloveniji.
Presenetljivo, herojsko, celo dramatično
in obenem zgodovinsko.

»Mislim, da sanjam,« je v hitri izjavi
po kronometru dejal 21-letnik s Klanca
pri Komendi. »Ne sanjaš, zmagal si,« se je
slišalo iz ust devet let starejšega rojaka in
tekmeca Primoža Rogliča, ki ga je med iz-
javo prekinil in ga objel. Roglič je rumeno
majico nosil od devete etape, po porazu
pa je bil razumljivo razočaran.

Na gorskem kronometru je bil včeraj
Pogačar premočan. Od samega začetka je
vrtel pedala na vso moč in skozi celotno
traso pridobival proti starejšemu rojaku.
Na vzponu, dolgem 5,9 kilometra s pov-
prečnim naklonom 8,5 odstotka, je Poga-
čar Rogliču vzel kar minuto in 19 sekund,
na koncu je slavil s skoraj dveminutno
prednostjo. S tako predstavo je pustil za
seboj tudi svetovnega prvaka v kronome-
tru Toma Dumoulina (Jumbo-Visma), ki
ga je prehitel za minuto in 21 sekund, z
istim zaostankom je tretje mesto osvojil
Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo),
ki je v skupnem seštevku napredoval na
tretje mesto.

Roglič, na drugem mestu, je za Po-
gačarjem v skupnem seštevku zaostal 59
sekund. Kronometer je 30-letni Zasavec
od Lura do Planche des Belles Fillesa (36,2

km) začel natanko ob 17:14, že v prvem
delu trase pa je bil 13 sekund za Pogačar-
jem, iz kilometra v kilometer pa je prednost
kopnela. Na začetku vzpona je Roglič vse
težje vrtel pedala, medtem ko je Pogačar
letel in virtualno že oblekel rumeno majico,
ob koncu pa še pospešil in s pravim
šovom zanesljivo dobil etapo.

Vzpon je odločil zmagovalca tako v

etapi kot na dirki po Franciji. Danes bo
postal drugi najmlajši zmagovalec Toura
v zgodovini. Mlajši je bil le Henri Cornet,
ki je leta 1904 slavil pri 19 letih. Poleg ru-
mene majice pa je Pogačar s sijajnim
vzponom vzel tudi pikčasto majico naj-
boljšega hribolazca, oblekel pa je tudi belo
majico za najboljšega mladega kolesarja.
Nazadnje je tri majice osvojil Eddy Merckx

leta 1972, po letu 1983 pa je prvi debitant
med zmagovalci.

Današnja etapa bo kot običajno le
formalnost. Po Parizu bodo kolesarji vozili
122 kilometrov, na koncu pa se bodo za
etapno zmago borili sprinterji. (sta, vs)
Izidi: 1. T. Pogačar (Slo/UAE) 55:55, 2. T. Du-
moulin (Niz/Jumbo) + 1:21, 3. R. Porte
(Avs/Trek) isti čas, 4. W. Van Aert (Niz/Jumbo)

1:31, 5. P. Roglič (Slo/Jumbo) 1:56. Skupni
vrstni red: 1. T. Pogačar (Slo/UAE) 84:26:33,
2. P. Roglič (Slo/Jumbo) + 0:59, 3. R. Porte
(Avs/Trek) 3:30, 4. M. Landa (Špa/Bahrain)
5:58, 5. E. Mas (Špa/Movistar) 6:07, 6. M.
Angel Lopez (Kol/Astana) 6:47, 7. T. Du-
moulin (Niz/Jumbo-Visma) 7:48, 8. R. Uran
(Kol/EF) 8:02, 9. A. Yates (VBr/Mitchelton)
9:25, 10. D. Caruso (Ita/Bahrain) 14:03.

IZJAVE PO SLOVENSKEM ZGODOVINSKEM ZMAGOSLAVJU

»Poznal sem vsako luknjo,
to je cesta, ki jo moraš poznati«

Tadej Pogačar (UAE), zmagovalec 20. etape in
vodilni na dirki: »Mislim, da sanjam. Ne vem, kaj naj
rečem. Neverjetno. Ampak res sem ponosen na ekipo,
res so opravili veliko dela in način, na katerega smo
dobili rumeno majico na zadnji dan ... To je nekaj, o
čemer smo lahko le sanjali. To je izjemno. To nisem
samo jaz. Je tudi celotna ekipa. Poznal sem vsak meter
te ceste, vsako luknjo, kje je treba pospeševati, ker je
to cesta, ki jo moraš poznati in res se moram zahvaliti
prav vsakemu posamezniku v ekipi. Na koncu mi je
uspelo. Poslušal sem ekipo po radiu na ravnem delu,
potem pa jih nisem več slišal, ker so bili navijači na
vzponu preglasni. Nisem poznal razlike. Dal sem vse
od sebe in se peljal 'ful gas' od starta do cilja, sploh ker
sem poznal vzpon. To niso moje sanje, sanje so bile le
nastopiti na Touru.«

Primož Roglič (Jumbo-Visma), drugi v skupnem
seštevku: »Zagotovo sem razočaran nad rezultatom
in nad sabo. Dal sem 110 odstotkov, vse, kar sem
lahko, ampak Tadej je bil močnejši in je zasluženo

osvojil zmago. Seveda upaš, da bo dovolj, ampak to je
pač kolesarstvo in ogromno stvari se lahko zgodi. Dal
sem vse, kar sem lahko, in ne morem si kaj veliko
očitati. Očitno nisem mogel proizvajati potrebnih
vatov za današnjo zmago. Vseeno sem se potrudil, ko-
likor sem se lahko. Tudi zavoljo vseh slovenskih navi-
jačev in vse podpore, ki smo je bili Slovenci deležni.
Zato vsakemu posebej, hvala. Upam, da so se zabavali
ob predstavah, ki smo jih prikazali v teh treh tednih na
francoskih cestah.«

Andrej Hauptman, direktor kolesarskega moštva
UAE: »Če imaš za nasprotnika Primoža Rogliča, ne
moreš biti siguren, da ti bo uspel preobrat. Toda Tadej
nikoli ne popusti, podobno kot Primož. Tokrat je imel
Tadej super dan, Primož malo slabšega in Tadej je v
rumenem. Trikrat je dva meseca nazaj opravil pot
trase skupaj z glavnim športnim direktorjem, tako da
je traso poznal do potankosti. Danes (včeraj op.a.) je
nadgradil vso to veliko delo, ki smo ga opravili v pri-
pravah na Tour.«

Vinales s prvega mesta v Misanu
RIMINI - Kvalifikacije za današnjo dirko svetovnega prvenstva motociklistov v
Misanu za VN San Marina je v elitnem razredu motoGP dobil tovarniški dirkač
Yamahe Španec Maverick Vinales. Iz prve vrste bosta začela še Avstralec Jack Miller
(Ducati Pramac) in Francoz Fabio Quartararo (SRT Yamaha). Start dirke bo ob 14. uri.

Od danes do tisoč gledalcev
RIM – Vlada se je dokončno odloila: od danes si bo lahko nogometne tekme v A-
ligi ogledalo do največ tisoč ljudi. Prvi tekmi italijanske Serie A sta bili na sporedu
včeraj. Fiorentina je na domačem Franchiju premagala Torino z golom Castrovillija
v 78. minuti. Verona in Roma sta se razšla z izidom 0:0. Danes: 12.30 Parma - Napoli,
15.00 Genoa - Crotone, 18.00 Sassuolo - Cagliari, 20.45 Juventus - Sampdoria; jutri:
20.45 Milan - Bologna. V Sloveniji: Bravo - Koper 0:0, Maribor - Celje 2:2.

Berrettini »out«, »Nole« naprej
RIM – V četrtfinalu teniškega turnirja Internazionali d’Italia v Rimu je Matteo
Berrettini po treh urah izgubil proti Norvežanu Casperju Ruudu 4:6 6:3 7:6(5). Srb
Novak Djoković je premagal Nemca Koepferja (6:3 4:6 6:3) in se je uvrstil v polfinale,
v katerem bo srečal Norvežana Ruuda.

Točka za tržaške rokometaše
TRST – V drugem krogu rokometne A-lige je tržaški Pallamano igral neodločeno
24:24 s Sieno. Na prvi tekmi državnega pokala v vaterpolu je moška ekipa
Pallanuoto TS v Savoni premagala Metanopoli s 15:11. Danes bodo Tržačani igrali
proti Savoni.

Nedelja, 20. septembra 202018

Vir: „Ne sanjaš, zmagal si”. (20. 9. 2020): Primorski dnevnik. 18.
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1. Na katere znake v besedilu si bil/a najprej pozoren/na, na besedne ali slikovne?

2. Utemelji, zakaj.

ANALIZA SLIKOVNEGA

3. Opiši znake (prikaz, prizor) vsake slike posebej in ob njih zapiši pomen(e). 
Katere pomene razbereš, katere vsebine sporočajo slike? Ali bi pomen slik raz-
brali tudi brez podnapisov pod njimi? Razloži.

4.  a) Opazuj kompozicijo slikovnega gradiva, kako so razporejene posamezne  
     slike in udeleženci. Presodi, kako so pomeni posameznih slik poudarjeni      
       glede na njihovo razvrstitev v kompoziciji.

 b) Ali ima razvrstitev slik tudi kakšno posebno sporočilo? Ali bi bilo to ena-
ko, če bi slikam obrnili zaporedje?

5.   a) Ali poteka na slikah kaka interakcija med udeleženci? Ugotovitve zapiši.

b) Ali je gledalec/bralec ob pogledu na slike udeležen v komunikaciji ne-
posredno?

Utemeljitev izbire vprašanj: Z zgornjimi vprašanji smo nastajanje pomena v 
slikovnem gradivu razbirali z vidika ideacijske/izrazne/predstavitvene (3. vpraša-
nje), besedilne (4. vprašanje) in medosebne pomenske ravnine (5. vprašanje). 

ANALIZA BESEDNEGA
Poglejmo sedaj nastajanje pomena v besednem kodu. 

6.   a) Preberi besedno in na kratko obnovi njegov pomen. Zapiši ga. Potem pa  
       z eno besedo ali besedno zvezo strni, kaj besedno obravnava.

b) S katero besedno vrsto sporočamo dogajanje, spreminjanje?

c) Oglejmo si VRSTE GLAGOLOV IN STAVKOV v besednem. Izpiši glagole 
oziroma povedke in jih razvrsti v skupine po pomenu, ki ga v stavku ustvar-
jajo (kakšen/kateri pomen izražajo).

č) Preštej glagole, ki izražajo dejanje, spreminjanje, dogajanje, dinamičnost 
(snovne procesne stavke) in primerjaj njihovo količino z vsemi ostalimi gla-
goli/povedki. Kaj je pisec dosegel s tako rabo (snovnih) procesnih glagolov?

d) Kdaj je uporaba glagola v komunikaciji smotrnejša od uporabe samos-
talnika?

e) Poskusi pretvoriti pomen samostalnika/samostalniške BZ v stavek. 
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• Eden največjih kolesarskih preobratov – kolesarski preobrat. 
• Slovenska kolesarska pravljica: 
• Starejši rojak: 

f) Oglejmo si še glagolski čas: izstopa raba glagolske oblike preteklik, ki 
izraža preteklost (pretekli čas), ta je značilna tudi za poročanje o preteklih 
dogodkih.

7. Stavke prvega odstavka členi po aktualnosti in izpiši (podčrtaj) jedra ali reme, 
ki povedo za sporočilo pomembne informacije.

Slovenija ima zmagovalca dirke po Franciji. Slovenska kolesarska pravlji-
ca je dobila nepričakovan konec, saj bo skupni zmagovalec danes v Pa-
rizu postal enaindvajsetletni Tadej Pogačar, ki je včeraj na gorskem kro-
nometru nadoknadil 57 sekund proti rojaku Primožu Rogliču, ki bo osvojil 
končno drugo mesto.

8. Poišči primer(e) v besednem, kjer avtor vidno nagovarja bralce.

Utemeljitev izbire vprašanj: Z zgornjimi vprašanji smo nastajanje pomena v 
besednem razbirali z vidika ideacijske (6. vprašanje), besedilne (7. vprašanje) in 
medosebne pomenske ravnine (8. vprašanje). 

INTERAKCIJA MED BESEDNIM IN SLIKOVNIM
Tudi ko pomen razbiramo iz slikovnega, ga pri posredovanju drugim pretvorimo 
v jezikovni kod (jezikovne znake).

9.   a) Primerjaj vrste stavkov (in glagolov!), ki si jih v svojih obnovah uporabil(a)  
       ti, z vrstami procesnih stavkov, ki jih je zapisal novinar. 

b) Kako se vrste procesnih stavkov (vrste glagolskih pomenov, glej 6.c),  
s katerimi ti opisuješ vsebino slik, ujemajo s procesnimi stavki besednega?

10. Primerjaj med seboj vsebino, svoje ugotovitve iz 5. in 8. vprašanja.

11.  a) Primerjaj med seboj vsebino, svoje ugotovitve iz 4. in 7. vprašanja.

b) Kakšno vlogo ima pri povezovanju slikovnega z besednim naslov „Ne 
sanjaš, zmagal si”?

c) V kakšnem razmerju so slikovno in njegovi podnaslovi?

12. Opazuj avtorstvo slikovnega in besednega, kdo je avtor tega večkodnega 
besedila? Kateri avtor je pomembnejši?


