DOD SLJ, 27. 5. 2020
Pozdravljeni, tokrat za utrjevanje snovi rešite naslednje naloge:
1. Vstavi ločila premega govora in popravi začetnice, če je potrebno.
Kdaj boste popravili moje čevlje je Tina vprašala čevljarja
Čevljar je zamišljeno o dgovoril najverjetneje jutri
Mislila sem, da bo dlje trajalo Tina se je razv eselila
2. Zgornje povedi premega govora spremeni v odvisni govor.

3. Označi s križcem, ali sta dejanji v posamezni povedi sočasni ali zaporedni.
sočasni
zaporedni
Med gledanjem televizije je Boštjana motil hrup z
dvorišča.
Po košnji trave se bo Metka lotila urejanja cvetlične
grede.
Stanovanje bom pospravil še pred prihodom staršev.
4. Zgornje povedi prepiši in spremeni, da bodo dvostavčne.

5. Podčrtaj pravilno možnost.
a) Prvi jezik zamejskih Slovencev v Avstriji je slovenščina/italijanščina.
b) V delu Prekmurja so javni napisi tudi v madžarščini, saj je ta jezik okolja/uradni jezik.
c) Slovenci, ki živijo tik za slovensko-madžarsko mejo, so izseljenci/zamejci.
d) Uradni jezik za italijanske zamejce v Sloveniji je/ni italijanščina.
6. Vstavi vejice.
Potem ko sem prilezel na vrh Boča sem sedel pred kočo. Privoščil sem si sendvič s suho salamo
sirom kumaricami in papriko. Po malici sem se prepustil sončnim žarkom. Iz radia je odmevala
prijetna melodija Modrijanov in začel sem jo požvižgavati. Naenkrat sem zagledal prijatelja Slavka.
Z njim se že dolgo nisem srečal zato sva se začela vneto pogovarjati. Če naju ne bi pregnali temni
oblaki bi se verjetno zaklepetala do večera.
7. Iz besedila šeste naloge izpiši osebne zaimke in določi, katero besedo nadomešča.
zaimek
nanosnica

8. Iz besedila šeste naloge izpiši lastna imena in jih razporedi glede na vrsto.
osebna
zemljepisna
stvarna

9. Iz povedi izpiši osebne zaimke in jim določi lastnosti
Name sta bila starša zelo ponosna. - Brez njiju bi nam trda predla. - S tabo sem pripravljen oditi
kamorkoli. - Žal moram izbirati med teboj in njo.
zaimek

os.

št.

zaimek

os.

št.

10. Vprašaj se po podčrtanih delih povedi. Vprašanje zapiši na črto.
Pripovedoval mi je o nedavnem potovanju po
Grčiji.
Dogodke sem si brez težav predstavljal.
Pozorno sem prisluhnil, da ne bi česa preslišal.
Nekatere dogodivščine so bile nevarne.
Ker je zanimivo pripovedoval, je čas hitro minil.
11. Spodnja imena zapiši s pisano pisavo.
LOVRENC NA POHORJU
RIBNIŠKO POHORJE
JUŽNA KOREJA
STARA VAS POD GRMADO
DIVJE JEZERO
12. Vstavi veznik ker, če ali zato.
Bilo je temno, _______ nisem ničesar videl. – Raziskava bo uspešna, _______ se bomo nanjo dobro
pripravili. – Spotaknil sem se, ________ je bilo po tleh polno navlake. – Najraje imam sončna jutra,
________ me napolnijo z energijo, ________ sem danes tako prešerne volj. – Jutri bo bolje,
________ se raje nasmej.
13. Spodnje povedi pretvori v enostavčne in jih zapiši na črto.
Rezultat ni pravilen, ker si se zmotil med pretvarjanjem količin.
Ker so bila navodila nejasna, se je večina popotnikov izgubila.

14. Pridevnike prepiši v tabelo glede na vrsto.
prijazen – hitrostni – hiter – vojaški – Matejev – učiteljski – sadni –rdeč – učiteljev –psičkov
lastnostni
vrstni
svojilni

