
 

Dragi učenec/učenka, 

V tej uri bomo ponovili stalne besedne zveze. Kaj je že to? To so zveze besed, 

ki jih ne smemo razumeti dobesedno.   

Rešene naloge mi pošlji na moj e-nalov. 

STALNE BESEDNE ZVEZE 

1. V besedilu poišči stalne besedne zveze in jih podčrtaj. 

 

Vsa družina je sedela pri mizi. Čeprav sestrična Katja sploh ni hotela priti, je govorila, 

kakor bi rožice sadila. Miha jo je gledal izpod čela, a je to ni prav nič motilo. Celo uro 

so morali poslušati njene spomine, ko je gulila hlače po šolskih klopeh. Vsi so imeli 

njenega govorjenja že dovolj. Zato se je Miha odločil, da bo naredil tako, da bo volk 

sit in koza cela. Vse je povabil na dvorišče, da bi se igrali različne igre. Tega so se 

prav vsi razveselili in Mihu se je odvalil kamen od srca. Najprej so se igrali 

skrivalnice. Ko je Miha hotel Katji svetovati, kam naj se skrije, se je zdelo, da je gluha 

kot zid. Stekla je za ograjo, kjer so jo vsi takoj opazili, a so morali držati jezik za 

zobmi, da je ne bi izdali. A Kaja jo je kmalu našla in pri tem opazila še bratranca, ki 

se je skril za drevo. Tako je ubila dve muhi na en mah.  

Mihu je bilo zdaj lažje pri srcu in dan je hitro minil. 

 

2. Kaj v povedih pomenijo naslednje stalne besedne zveze? Pred vsako poved 

zapiši številko 

ustrezne razlage. 

 

_____ Na dvorišču sta si skočila v lase.   1 Nič ni delala. 

_____ Naša sošolka je živela bogu za hrbtom.  2 Načrt se ni posrečil/ni uspel. 

_____ Pia je ves dan sedela križem rok.   3 Pri slovenščini ima 

glavno besedo. 

_____ Zaradi bolezni je načrt o zabavi splaval po vodi.  4 Bil je drugačen od 

ostalih. 

_____ Jure ima slovenščino v malem prstu.  5 Stepla sta se.  

_____ Peter je bil med prijatelji črna ovca.  6 Prijatelji so ga razvajali. 

        7 Živela je v odročnem/oddaljenem 

kraju. 

        8 Jo dobro zna/obvlada. 

 

3. V stalnih besednih zvezah se pogosto pojavijo tudi živali. Dopolni stalne 

besedne zveze z vrstami živali. 

 

 Vedeti, kam ______________ taco 

moli. 

 Gledati, kakor ______________ iz 

moke. 

 Imeti tak jezik, kot ______________ 

rep. 

 Hoditi s ______________ spat. 

 Imeti kožo debelo kot 

______________. 

 Delaven kot ______________. 

 Krotek kakor ______________. 

 Kosmat kot ______________. 

 Počutiti se kot ______________ na 

suhem. 



 

 Zvijati se kakor ______________. 

 

4. Povedi preoblikuj tako, da v njih ne bodo uporabljene stalne besedne zveze. 

Napiši nove povedi. 

 

 Jure pri izdelavi plakata o stalnih besednih zvezah Tini meče polena pod noge. 

___________________________________________________________________ 

 Na prireditvi Kulturnega društva Stična je bilo toliko ljudi, da se je tema delala od 

njih. 

___________________________________________________________________ 

 Ko je Rok vstopil v dvorano, je bil kakor iz škatlice. 

___________________________________________________________________ 

 Tea bo imela v petek predstavitev, zato noč in dan dela projektno nalogo. 

___________________________________________________________________ 

 Pohodniki so se povzpeli na vrh in mraz jim je rezal v kožo. 

___________________________________________________________________ 

 Ko sem zagledal bolnega in utrujenega Petra, sem vedel, da tega še psu ne 

privoščim.  

___________________________________________________________________ 


