
Pozdravljeni,  

začenjamo s petim tednom.  

V tem tednu boš imel malo manj dela s slovenščino, saj je ponedeljek dela prost 

dan (velikonočni ponedeljek). 

1. in 2. ura (v tednu od 14. - 17. 4. 2020) 

1. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov UTRJEVANJE PRAVOPISA, 

dodaj še datum. Spodaj imaš delovni list, ki ga ne kopiraj, ampak piši rešitve po 

spodnjih navodilih.  

Nekaj navodil za posamezne naloge: 

1. naloga: Zapiši v zvezek samo pravilne besede. 
2. naloga: V zvezek ne zapisuj samo predlogov, ampak tudi besedo, ki sledi predlogu, npr. s 

prijateljem. 
3. naloga: Celotno besedilo prepiši v zvezek. 
4. naloga: Ne piši samo dele besed, ki manjkajo, ampak cele besede – npr. Dolenjski cesti (pazi 

na veliko začetnico). 
5. naloga: Zapiši samo besede, ki manjkajo. 
6. naloga: Prepiši celotno besedilo – pazi na ločila. 
7. naloga: V zvezek napiši samo popravljene besede. 

 
DELOVNI LIST: 

1. Preberi povedi in ugotovi, katere besede so napisana narobe. Pravilne besede napiši na črto. 

a) Na babičinem vrtu je veliko použev, ki so pojedli solato.   __________________________________ 

b) Pri glazbi smo se učili ljucke pesmi. ___________________________________________________ 

c) Moja najbolša prijatelica se veseli poletnih dni u gorah. ___________________________________ 

č) Ali veš, gdo je napisal pesem o Kralju Matjašu? __________________________________________  

d) Detka smo presenetili za njegov šezdeseti rojsni dan. _____________________________________ 

 

2. Vstavi besedo s ali z oz. k ali h. 

___ prijateljem Matejem sva se odpravila na izlet ___ kolesi. Pot naju je zanesla ___ kovaču, ki nama 

je predstavil svoje delo. Kovač ___ posebnim kladivom oblikuje iz železa najrazličnejša orodja, orožja, 

žeblje ipd. Po pogovoru ___ gospodom kovačem sva nadaljevala pot. Ker pa sva bila lačna in žejna, 

sva se odpeljala ___ moji babici, ki živi blizu kovača. Povabila naju je ___ kosilu, ki ga je ravno takrat 

pripravila. ___ babico sva še malce poklepetala in se nato odpravila domov. ___ Matejem sem 

preživel lep dan. 

 



3. Besedilo prepiši s pisanimi črkami. Pazi na veliko oz. malo začetnico. 

MOJ NAJLJUBŠI LETNI ČAS JE POLETJE. TAKRAT GREM S STARŠI IN Z BRATOM TOMIJEM NA MORJE. 

PONAVADI GREMO KONEC JULIJA. LETOS SMO ŠLI Z LETALOM NA TURŠKI DEL CIPRA. TAM SMO BILI V 

HOTELU, KI JE STAL TIK OB PLAŽI. VSAK DAN SEM SE VELIKO KOPALA IN SONČILA. ZELO VŠEČ MI JE 

BILA HRANA, KI TEMELJI NA TURŠKI TRADICIJI. ŠLI PA SMO TUDI NA IZLET, KJER SMO SI OGLEDALI 

ANTIČNE ZNAMENITOSTI IN GLAVNO MESTO NIKOZIJA. S CIPRA SEM SE VRNILA NAVDUŠENA NAD 

TURŠKO KULTURO IN Z LEPIMI SPOMINI NA PREŽIVELE POČITNICE. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Vstavi ustrezne začetnice. 

Z družino stanujemo v bloku na ___olenjski ___esti v  ___ovem ___estu, moja babica in dedek pa v 

___olenji ___asi. Pozimi gremo smučat v ___ranjsko ___oro, poleti pa se odpravimo na morje v 

___rno ___oro. Radi obiščemo tudi naše glavno mesto ___jubljana ali pa obmorsko mesto 

___ortorož. Bili smo tudi že v ___ostojnski ___ami, na ___ledu, v ___ogaški ___latini in v ___oravskih 

___oplicah. V ___loveniji imamo številne naravne znamenitosti, ki si jih radi ogledajo turisti z vseh 

koncev ___veta, med drugim ___aponci, ___itajci, ___ngleži, ___meričani in številni drugi. Zagotovo 

pa se vsak strinja, da je na ___lovenskem ___odeželju zelo lepo. 

 

5. Smiselno dopolni besedilo. Pazi na ustrezno začetnico. 

Spomladi smo bili na izletu v Celovcu v ________________. Tam smo si ogledali Minimundus oz. svet 

v malem. Na izletu sem spoznal novega prijatelja, ki mu je ime Peter. Peter je star 12 let in obiskuje 

dvojezično šolo. Tam se uči dva jezika, in sicer _________________ in __________________. Njegovi 

starši so po rodu iz Slovenije in so torej ___________________. Doma zato govorijo 

________________. Poleg dveh jezikov, ki se ju uči v šoli, Peter obiskuje tudi tečaj 

________________, saj bi rad postal vodič po Franciji. Navdušen je nad njegovim glavnim mestom 

________________, ki ga je obiskal s starši. Pravi, da se je ________________ precej težko naučiti, 

vendar mu gre že precej dobro. 

 

6. Preberi besedilo, ki mu je ponagajal tiskarski škrat in izbrisal ločila. Vstavi jih. 



V našem razredu je 24 učencev   ki so zelo uspešni   V letošnjem šolskem letu smo dosegli odlične 

učne rezultate   usvojili številna priznanja in sodelovali na številnih natečajih   Na enem smo dosegli 

celo prvo mesto   kar je odličen dosežek   Prav vsi se zelo trudimo   da prispevamo k ugledu naše šole 

 

7. V povedih poišči napačno napisane besede in jih popravi. Popravljene povedi napiši na črte. 

a) Vsako leto za Božič z mamo spečeva Orehovo in Makovo potico. 

__________________________________________________________________________________ 

b) Ob Slovenskem Kulturnem Prazniku podelijo prešernove Nagrade. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Za Maj pravijo, da je mesec ljubezni, vendar je po ljudskem izročilu praznik zaljubljencev 

gregorjevo. 

__________________________________________________________________________________ 

č) V Petek in Soboto smo imeli družinski piknik. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Ko končaš naloge, vzemi rdeče pisalo in preglej naloge. Spodaj imaš 

rešitve. Če je rešitev pravilna, naredi kljukico, če ne rešitev popravi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rešitve:  

1. naloga: 

a) polžev 

b) glasbi, ljudske 

c) najboljša prijateljica, v 

č) kdo, Matjažu 

d) dedka, šestdeseti, rojstni 

 

2. naloga: 

S prijateljem,  

s kolesi,  

h kovaču,  

s posebnim (kladivom),  

z gospodom,  

k moji (babici),  

h kosilu,  

z babico,  

Z Matejem  

 

3. naloga: 

Moj najljubši letni čas je poletje. Takrat grem s starši in z bratom Tomijem na morje. 

Ponavadi gremo konec julija. Letos smo šli z letalom na turški del Cipra. Tam smo bili v 

hotelu, ki je stal tik ob plaži. Vsak dan sem se veliko kopala in sončila. Zelo všeč mi je bila 

hrana, ki temelji na turški tradiciji. Šli pa smo tudi na izlet, kjer smo si ogledali antične 

znamenitosti in glavno mesto Nikozija. S Cipra sem se vrnila navdušena nad turško kulturo in 

z lepimi spomini na preživele počitnice. 

 

4. naloga: 



Dolenjski cesti 

Novem mestu 

Dolenji vasi 

Kranjsko Goro 

Črno Goro 

Ljubljana 

Portorož 

Postojnski jami 

Bledu 

Rogaški Slatini 

Moravskih Toplicah 

Sloveniji 

sveta 

Japonci, Kitajci, Angleži, Američani  

slovenskem podeželju 

 

5. naloga: 

Avstriji,  

nemščino in slovenščino,  

Slovenci,  

slovensko,  

francoščine,  

Parizom,  

francosko 

 

6. naloga: 



V našem razredu je 24 učencev, ki so zelo uspešni. V letošnjem šolskem letu smo dosegli 

odlične učne rezultate, osvojili številna priznanja in sodelovali na številnih natečajih. Na 

enem smo dosegli celo prvo mesto, kar je odličen dosežek. Prav vsi se zelo trudimo, da 

prispevamo k ugledu naše šole. 

 

7. naloga: 

a) božič, orehovo, makovo    

b) slovenskem kulturnem prazniku, Prešernove nagrade 

c) maj  

č) petek, soboto  

 


