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Predlog nalog za preverjanje

1. Preberi besedili.

 1

– A imaš tudi ti pametni telefon?
– Seveda ga imam.
– A ga imaš tudi v šoli?
– Ja, vendar je izključen.

 2

Matjaž je vprašal Boštjana: "A imaš tudi ti pametni telefon?" Boštjan mu je odgovoril:  
"Seveda ga imam." Matjaž je vprašal Boštjana, ali ga ima tudi v šoli. Boštjan mu je odvrnil,  
da ga ima tudi v šoli, vendar je izključen.

Katero izhodiščno besedilo vsebuje dve vrsti podatka, tj. podatek o tem, kar je bilo rečeno, 
in podatek o sporočevalcu in naslovniku?

a) Prvo besedilo.

b) Drugo besedilo. 

Iz tega besedila prepiši poved, s katero boš ponazoril svoj odgovor.

Vstavi besedi poročani in prvotni.

Prvo besedilo je zapis  govora, drugo besedilo pa je  govor.

Iz prve povedi v drugem besedilu prepiši 

spremni stavek:  

dobesedni navedek:  

Vstavi besedi premi in odvisni.

Prva poved v drugem besedilu je primer  govora, tretja pa je primer 

 govora.
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2. Na oba načina poročaj o tem, kaj so rekli učenci učitelju.  

Učenci  

Učenci  

V kateri povedi si poročal z odvisnim govorom?

a) V prvi.

b) V drugi.

3. Napiši, kar manjka na koncu povedi.

Andraž je povedal Jakobu: "Med počitnicami bom šel z očetom jadrat

Jakob ga je vprašal: "Kam pa 

Andraž se je pohvalil: "Na otok Cres

Jakob je vzkliknil: "Tam sem že bil in mi je bilo zelo všeč

4. Povedi iz 3. naloge napiši tako, da boš zamenjal zaporedje spremnega stavka  
in dobesednega navedka. 

 

 

 

 

5. Premi govor pretvori v odvisnega. 

Andraž nas je vprašal: "Kje ste hodili toliko časa?"

 

Zdravnica je rekla bolniku: "Imate vneto grlo."

 

Sošolka me je opozorila: "Ne cukaj me za lase!"

 

Tine je vprašal Andreja: "Ali bova pripravila plakat ali računalniške prosojnice?"

 

NE RAZUMEMO  
VAŠEGA NAVODILA.
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6. Odvisni govor pretvori v premega. 

Učitelj je vprašal Petra, kaj je narobe z njim.

 

Peter mu je odgovoril, da je utrujen zaradi tekme.

 

Učitelj mu je svetoval, da naj naslednjič raje ostane doma. 

 

 

7. V besedilu odpravi napake.

Mama je stopila v sobo in zagledala razbito ogledalo. Janeza je vprašala "Kdo ga je razbil." 

"Jaz ga nisem." je mencal Franček. Saj vem, spet sta se v sobi igrala z žogo", se je jezila 

mama. "Nato je Franček rekel: "Janez je ni ujel, zato je priletela naravnost v ogledalo." Janez 

je pogledal mamo in ji rekel: No, vidiš, mama, nobeden ni kriv.

8. Odpravi ponavljanje podčrtanih besed – nad njimi napiši boljšo možnost.

Urška je rekla mami, da naj jo pride iskat v šolo ob pol enih, da bosta šli na zdravniški 

pregled. Mama ji je rekla, da takrat ne bo mogla priti, ker ima službo. Urška ji je nato rekla, 

da bo šla sama k zdravniku peš, ona pa da naj jo pride iskat v zdravstveni dom takoj po 

službi. Mama ji je rekla, da bo prišla malo po drugi uri.


