
BESEDE NAM NAGAJAJO 1 
 

 prijatelj, razred, zvezki, knjiga, učitelj, učbenik 
 vzpetina, vznožje, hrib, risba, soteska, vzpon, vinograd, ozko, pogled, težko, 
megla, razgled 

 vzhod, orientacija, jug, bližnji, daljni, manjši, daljše, vetrnica, opoldan 
 najbližji, pogled, oddaljen, naslednji, navzdol, občutki, zaključek 
 vstopila, jecljavo, nalašč, všeč, vzpodbuda, dvorišče, smetišče, plošča, igrišče, 
podstrešje, glasba, predsednik, plašč 
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breg, sneg, kdor, nekdaj, dolgčas, kdaj, malokdaj, redkokdaj, marsikdo, kdo • 
• 
• 
• 

• 
• 

rob, grob, ded, med, rog, krog 
hrbtenica, čeljust, ključnica, koščica, živci, nadlakt 
kihnil, posvaril, odkril, sladkarije, marmelada, bridko, razred, pogled, jecljaje, 
pravljice, ščegetanje, bezal 
kašelj, zdravnik, ambulanta, izpuščaj, pljučnica, nahod, prehlad, podplat 
polž, riž, dež, mož, nož, rož, utež, jež 

 
 
 
 
ZIMA 
 
Popravi s popravnimi znamenji in pravilno prepiši.  
V vsaki povedi sta dve napaki. 
 

bela odeja je pokrila zemlo. U sončnih žarhih je le malo moči. Rastline in živali 
klubujejo dolgim in hladnim zimskim nočem  Spopadajo se z mrazom, meglo in 
pomankanjem  hrane. Medvet, veverica in jazbec prespijo mnoge zimsk dneve in 
noči. Srna, lisica in zajc si morjo hrano iskati. 
Ptice si tešijo lakoto z iglicami, lisnimi popki in seme ni. V mestih  za mnoge ptice 
skrbimo ludje  Poztavimo jin hišice s semeni. Tudi živali u gosdovih niso 
pozabljene. Lovci, gosdarji in  ekologi pounijo krmilnice s hrano. Kako pa zaživali 
pozimi skrbiš ti.



VAJA DELA MOJSTRA 
 
 
 

1. PODČRTAJ PRAVILNO ZAPISANE BESEDE IN PREČRTAJ NAPAČNE! 
PRAVILNE UPORABI V POVEDI. 

 

snubca – snupca________________________________________________ 
britka – bridka_________________________________________________ 
gibka – gipka__________________________________________________ 
prerogba – prerokba_____________________________________________ 
retka – redka__________________________________________________ 
otplaziti – odplaziti______________________________________________ 
nadstropje – natstropje__________________________________________ 
precednik – predsednik___________________________________________ 
Joško – Jožko_________________________________________________ 
 
2. POIŠČI NAPAČNO ZAPISANE BESEDE IN JIH PRAVILNO ZAPIŠI NA 

ČRTE! 
 

Želim si česa slatkega.___________  Ali imaš ispit za avto?_______________ 
Ko sem biv dojenček, sem spal v zipki.___________ Malogdo to ve!__________ 
Spet zagovarja svojega lupčka!___________Čokolada je slatkarija._________ 
Ljutske pesmi so retkogdaj teške.___________  _____________  _________ 
 
3. PREČRTAJ NAPAČNO ZAPISANE BESEDE!                                              

OBARVAJ PRAVILNO ZAPISANO ČRKO! 
 

isklop – izklop                                                    potpis – podpis 
otklop – odklop 
bresplačen – brezplačen 
izkušnja – iskušnja 
otprt – odprt 
nadpovprečen – natpovprečen 

grp – grb 
otskok – odskok 
negdaj – nekdaj 
drobtinica – droptinica 
pretpotopen - predpotopen 

 
4. DOPOLNI Z USTREZNO ČRKO! 
 

Poslal je pismo brez po_ pisa. O_ prl sem vrata. V prvem na_ stropju pre_ 
stavljajo nove sla _ karije. Najsla _ še reši nalogo, kadar hiti. Te_ ko bo naredi _   
i _ pit za avto. Cesta je bila gla _ ka in spol_ ka. O _ peljala je hitro, kot malo _ 
do. Vzemi bre_ plačen vzorec. Nahr_ tnik je nov. Z avtom je zapelja _  na ro _  
ceste. Preberi kn _ igo Medve _ ki  sla_ kosne_ ki!  
 

 


