
SLADKORNA BOLEZEN 
 
Sladkorna bolezen je ena najpogostejših bolezni našega časa. Pojavi se zaradi težav 
pri delovanju trebušne slinavke, organa, ki v našem telesu proizvaja hormon inzulin. 
Ta telesu pomaga pretvoriti krvni sladkor v energijo, in če inzulin preveč niha, pravimo, 
da je človek zbolel za sladkorno boleznijo. S prevzeto besedo jo imenujemo diabetes, 
bolnike pa diabetiki. 
 
Obstajata dve vrsti te hude bolezni. Sladkorna bolezen tipa 1 je tista, ki se pojavi že v 
otroštvu. V otrokovem telesu je stalno premalo inzulina, zato ga mora dobivati s 
pomočjo zdravil. Raziskave kažejo, da je verjetno posledica virusne okužbe. Sladkorna 
bolezen tipa 2 se pojavi pozneje v življenju, večinoma po 40. letu starosti. Trebušna 
slinavka je pri teh ljudeh nekaj časa delovala normalno, s starostjo pa je njeno 
delovanje opešalo in inzulina ne more več normalno predelati. Večina ljudi, okoli 90 %, 
boleha za to vrsto sladkorne bolezni. 
 
Prvi znaki sladkorne bolezni so po navadi: huda utrujenost, povečana žeja, hujšanje, 
pogosto odvajanje seča, meglen vid.  
 
Obvezno je sodelovanje z zdravnikom, saj je bolezen neozdravljiva in dosmrtna. Lažje 
oblike nadzorujemo z dietami. To pomeni, da se bolnik prehranjuje zdravo, izogiba se 
preveliki količini ogljikovih hidratov in maščob ter je najmanj petkrat dnevno. 
Priporočeno je veliko gibanja na svežem zraku. Ob napredovali bolezni so na voljo 
zdravila, najpogosteje pa se inzulin vbrizgava z injekcijami. Tega se bolnik priuči in si 
inzulin vbrizgava sam. Redno si mora tudi meriti količno sladkorja v krvi. Najtežjim 
bolnikom pomagajo s t. i. inzulinskimi črpalkami, ki same nadzirajo raven sladkorja v 
krvi. 
 
Čeprav sladkorna bolezen ob pravilnem načinu življenja večinoma ni smrtna, pa ima 
veliko zapletov. Najhujši med njimi so: ledvična odpoved, srčni infarkt in možganska 
kap. Pogoste so razjede ter težave z dlesnimi in očmi. 
 
Na razvoj sladkorne bolezni težko vplivamo, veliko pa lahko naredimo z zdravim 
načinom življenja. Večina sladkornih bolnikov je namreč predebela in veliko jih živi 
nezdravo. 
  

(Prirejeno po: Družinski zdravstveni vodnik, MK, 2005.) 

 

 

 

Z znakom * so označeni minimalni standardi znanja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kriterij ocenjevanja:  

0–49 % 50–64 % 65–79 % 80–89 % 90–100 % 

0–26 T = 1 (nzd) 27–34 T = 2 (zd) 35–42 T = 3 (db) 43–48 T = 4 (pd) 49–54 T = 5 (odl) 

 



ANDREJ  BUDAL:  MLADI  SVET 

 

1   Otroški  smeh     2    Kaj  res,  da  svet 

      prešerno  valja  se  po  tleh         je  star  že  več  sto  tisoč  let? 

      do  neba  vriska           Eh,  ta  je  bosa! 

      in  sreča  iz  oči  mu  bliska.         Svet  je  še  mlad  in  svež  kot  rosa. 

 

3    Samó  ljudjé     4   A  svet  je  rad 

      nekteri  naglo  ostaré;         neštetokrat  nanovo  mlad; 

      in  ker  so  stari,          nikdar  mladosti, 

      starost  jim  na  možgane  udari.       moči  mu  ni,  ne  zdravja  dosti. 

 

        5  Poglej  okrog, 

           ne  drži  leno  križem  rok! 

        Povsod  priskoči, 

                                                      nad  svetom  praznih  solz  ne  toči! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŠ  Pivka                                                                                          

 

UTRJEVANJE  ZNANJA  IZ  SLOVENŠČINE  ZA  7.  RAZRED 
 

Ime in priimek: ____________________________, 7. __  Datum: ____________ 

Št. možnih točk: 54           Št. doseženih točk: _______ Ocena: ____________ 

 
Natančno preberi navodila ob nalogah. Piši čitljivo in s pisanimi črkami. Pazi na slovnično in 
pravopisno pravilnost. Če se zmotiš, napačen zapis enkrat prečrtaj in zraven napiši pravilno 

rešitev. Popravek naj bo jasen in pregleden. Srečno! 
 

 
Natančno preberi izhodiščno besedilo SLADKORNA BOLEZEN, nato pa se loti 
reševanja nalog. 
 

*1. Dopolni povedi.  
 
Prebral/-a sem besedilo z naslovom _____________________, ki je bilo objavljeno v 

knjigi _______________________________________, ki jo je __________ leta izdala 

založba ________________________________________. Besedilo govori o 

_____________________________. 

 

2. Določi vrstni red vsebine besedila tako, da na črto napišeš številko od 1 do 6. 
 
____  zapleti                         

____  vzroki      

____  nasvet                            

____  vrsti sladkorne bolezni     

____  zdravljenje         

____  bolezenski znaki    

                                                                                           
 

*3. Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v celi povedi. 

 

a) Kaj je inzulin in kateri organ ga proizvaja? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

b) Kdaj lahko postanemo sladkorni bolniki tipa 2? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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c) Katera vrsta sladkorne bolezni je pogostejša? Kako veš? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

č) Ali lahko zaradi sladkorne bolezni umremo? Svoj odgovor utemelji. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  

 

*4. Ali so naslednje trditve o izhodiščnem besedilu pravilne ali nepravilne? Če je 

trditev pravilna, obkroži DA, če trditev ni pravilna, obkroži NE. 

 

Med prvimi znaki sladkorne bolezni je pridobivanje na teži. DA NE 

Za sladkorno boleznijo tipa 1 zbolimo v otroštvu. DA NE 

Sladkorna bolezen je nalezljiva. DA NE 

Dieta je za sladkorne bolnike vseživljenjska. DA NE 

Sladkorna bolezen ima celo vrsto zapletov. DA NE 

K preventivi sodi tudi zdrav način življenja. DA NE 

Ob prekomerni telesni teži smo bolj izpostavljeni tudi sladkorni bolezni. DA NE 

 
 
5. Preberi naslednji odlomek. 
 

Lažje oblike sladkorne bolezni nadzorujemo z dietami. To pomeni, da se bolnik 
prehranjuje zdravo, izogiba se preveliki količini ogljikovih hidratov in maščob ter je 
najmanj petkrat dnevno. Ob napredovali bolezni jemlje zdravila v obliki tablet, 
najpogosteje pa si z injekcijami sam vbrizgava inzulin. Zdravniki diabetikom svetujejo, 
naj se veliko gibajo.    
 
 

a) Na črto prepiši tiste glagole, ki so  v 3. osebi ednine sedanjega časa.  
 
____________________     ____________________     ____________________   

____________________     ____________________     ____________________   

  
 
b) Izpiši glagol, ki je v 1. osebi množine sedanjega časa.  
 
_________________________ 
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*6. Preberi spodnjo poved in nato izpiši glagole na prava mesta v preglednico. 
 
Če je imel eden od vaših staršev sladkorno bolezen, obstaja verjetnost, da se bo 
sladkorna bolezen razvila tudi pri vas. 
 

 

Glagol v pretekliku Glagol v sedanjiku Glagol v prihodnjiku 

 

 

  

 
 
 
*7. Iz naslednje povedi izhodiščnega besedila izpiši samostalnike in jim določi 
spol, število in sklon. 
 

 
Najtežjim bolnikom pomagajo z inzulinskimi črpalkami, ki same nadzirajo raven 
sladkorja v krvi. 
 

 
 
 
 
*8. Iz naslednjega odlomka besedila izpiši pridevnike in jih razvrsti po vrsti. 
 
Obstajata dve vrsti te hude bolezni. Sladkorna bolezen tipa 1 je tista, ki se pojavi že v 

otroštvu. V otrokovem telesu je stalno premalo inzulina, zato ga mora dobivati s 

pomočjo zdravil.  

 

Lastnostni Vrstni Svojilni 
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Samostalnik Spol Število Sklon 
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*9. Stopnjuj pridevnike, tako da v preglednico dopišeš stopnji, ki pridevniku 
manjkata. 
 

Osnovnik Primernik Presežnik 

hud   

  najpogostejša 

 težji  

bolan   

 
 
 
10. Spodnjo poved preoblikuj v odvisni govor. 
 
Zdravnik je sladkornim bolnikom priporočil: »Redno uživajte pet obrokov na dan.« 
 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 
 
 
11. Poved zapiši tako, da boš namesto posledičnega razmerja izrazil vzročno 
razmerje. 
 
V otrokovem telesu je stalno premalo inzulina, zato ga mora dobivati s pomočjo zdravil. 
 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 
 
 
12. Osebne zaimke v oklepaju postavi v ustrezni sklon. 
 
Pri (onadva) ___________ sem našel Družinski zdravstveni vodnik in v (on) 

___________ prebral besedilo o sladkorni bolezni. – Pri (mi)  ___________ ima težave 

s sladkorno boleznijo tipa 2 babica. ‒ Zdravnik je pregledal bolnico in se z (ona) 

___________ pogovoril o nadaljnjem zdravljenju. – Mama in sestra sta obiskali dedka 

v bolnišnici. Vprašal sem (onidve) ___________, kako se počuti.  
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Natančno preberi pesem Andreja Budala Mladi svet, nato pa se loti reševanja 
nalog. 
 

*1.  Koliko  kitic  ima  pesem?  

___________________________________________________________________  

 

 

*2.  Kakšno  je  pesnikovo  razpoloženje? Obkroži pravilni odgovor. 

 

A  prešerno 

B  žalostno 

C  dramatično 

Č  komično                                                                                                                      

 

*3.  Kaj  izpoveduje  pesnik? Obkroži pravilni odgovor. 

 

A  ljubezen 

B  žalost 

C  zaupanje  v  svet  in  življenje 

Č  vero  v  človekovo  dobroto                                                                                         

 

4.  Utemelji  svoj  prejšnji  odgovor  tako,  da  izpišeš    dva  verza,  ki  
izražata  poglavitno  sporočilo  pesmi: 
 
…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

5.  Iz  1.  kitice  izpiši  glagola,  s  katerima  pesnik  opiše, kaj počne  smeh: 

 

……………………………………..      ……………………………………… 

 

 

 

 1 

 1 

 1 

 2 

 2 



 

 

6.  V  zadnji  kitici  pesnik: 

 

A  poučuje   B  prepoveduje 

 

C  izpoveduje  Č  razveseljuje                                                                      

 

 

7.  Iz  zadnje  kitice  izpiši  okrasni pridevek: 

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

8.  Razloži  besedne  zveze: 

 

- jim  na  možgane  udari  =  ………………………………………………………………… 

- ta  je  bosa = ………………………………………………………………………………… 

- držati  roke  križem =  ………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                              

 

*9.  Izpiši  rimani  dvojici  besed  iz  prve  kitice. 

 

  …………………………………… -   …………………………………… 

  …………………………………… -   …………………………………… 
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