
SLJ PREVERJANJE ZNANJA                                                Ime in priimek: _________________ 

 

1. V besedilo vstavi vsa končna ločila in velike začetnice.  

naša psička je skotila pet mladičkov kako so ljubki zanje skrbi zelo lepo psički pri njej sesajo 

mleko ko bodo zrasli, jih bomo oddali komu jih bomo oddali tega še ne vemo joj, en psiček je 

ušel kje je skril se je pod odejo  

2. Vstavi vejice. 

Joj zaspal sem! Brž sem pohitel v šolo da ne bi zamudil pouka. V torbico sem zložil zvezke 

knjige mapo peresnico in copate. Ko sem pritekel v šolo ni bilo nikogar več v garderobi ker so 

že vsi odšli v razrede. Kako se bom opravičil? Aha že vem! Oprostite gospa učiteljica zamudil 

sem pouk ker sem šel včeraj pozno spat in sem danes zaspal.             (Manjka enajst (11) vejic.) 

 

3. Preberi besedilo.  

    Ne nasedaj reklamnim trikom! Vsi ljudje ne živijo v potrošniški družbi. Ljudje v revnejših 

državah nimajo veliko lastnine. Ponovno uporabijo ali reciklirajo skoraj vse. Zakaj si želimo 

vedno več stvari? Vsak dan vidimo ali beremo sporočila, ki nam pravijo, naj kupimo nekaj 

najnovejšega, največjega, najboljšega. Pomagajmo okolju! Ne kupujmo toliko novih stvari!   

     Ali verjameš vsemu, kar ti sporočajo reklame? Ali boš zaradi uživanja hitre hrane ali pitja 

moderne pijače postal pametnejši, bogatejši, boljši? Oglaševalci želijo le, da kupiš njihove 

izdelke. Pa saj nisi neumen! Dobro veš, da se z vsakim nakupom krčijo Zemljini viri.  

    Kupuj izdelke, ki trajajo dlje ali pa jih lahko recikliraš. Veš, kaj je recikliranje? Recikliranje je 

ponovna uporaba že uporabljenih, odpadnih snovi. Recikliraj tudi ti!  

(Vir: Postani ekofaca, Društvo National Geographic Society, Založba Rokus Klett, 2010, str. 60, 61)  

 

Reši naloge.  

a) V besedilu najdemo ___ pripovednih, ____ vprašalne in ___ vzklične povedi.  

b) Koliko odstavkov ima besedilo?    ______ 

c) Koliko povedi je v tretjem odstavku? _________  

č) Koliko pripovednih povedi je v prvem odstavku? __________________  

d) Iz drugega odstavka izpiši vzklično poved. _______________________________________  
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4. Vstavi l, lj, n, nj.  

štork___a                    zad___i                      vož___a                 p___uča  

voz___ik                      škat___a                    prijate___              k___ižnica  

kroš___a                      pent___a                   metu___                 Zem___a  

 

5. Na črtico napiši s ali z.  

__ kolesom      __ metlo  

__ avtom         __ loparjem  

__ sošolko        __ sladoledom  

__ mami           __ smučmi  

__ barvico         __ odejo  

 

7. Vstavi d ali t.  

labo__             regra __        sladole__             gospo__            sla__kor           de__ek       kr__ 

le__                  zemljevi__               pogle__              gra__              močera__         medve__ 

 

8. Dopolni besede v povedih.  

Na streho je priletel golo__.             V žepu imam ro__ček.  

Otroci so odšli na sosednji hri__.     Psu moramo nadeti nago__čnik, da koga ne ugrizne.  

Oprtal sem si nahr__tnik in se odpravil na Triglav.        Maček je pregnal vra__ce na dvorišču.  

Zobozdravnica mi je izpulila zo__.        Mami mi je na majico prišila rdeč gum__.  

 

9. Vstavi manjkajoče črke.  

so_za      vo_k       golo_        i_kušnja       gla_ba        ri_ba  

Alja_      Andra__        razre_     po_ž      na_stropje      gum_  

 

6. Na črtico napiši k ali h.  

__ tovornjaku            __ ravnatelju  

__ hotelu                    __ gospodu  

__ konju                      __ tabli  

__ Gregu                     __ prijatelju  

__ sosedu                    __ Klemenu  

 



10. Obkroži pravilen zapis.  

živlenje/življenje            pravljica/pravlica                  jabolko/jaboljko  

orgle/orglje                     klovn/kloven                        vstati/ustati  

bakla/baklja                    reditel/reditelj                      domov/domol  

 

11. Poved dopolni s pravilno besedo iz oklepaja.  

Na mizi me je čakal obilen (zajtrk/zajterk) _____________________.  

Na sprehodu nas je presenetil (dež/dž) ____________________.  

Zdrav (pes/ps) ___________________ ima mrzel in vlažen smrček.  

V kinu smo si ogledali zanimiv (film/filem) _______________________.  

Mesec (december/decembr) _________________________ je čas obdarovanj.  

(Ves/Vs) ____________________ zaslužek je zapravil v enem dnevu.  

 

12. Dopolni povedi.  

Obleke čistijo v _________________________.  

Obrat za gojenje rib je ___________________________.  

Obrat za predelovanje mleka je __________________________.  

Obrat za pridobivanje sira je _________________________.  

Prostor, kjer razstavljajo slike, je ___________________.  

Ustanova, v kateri si izposodiš knjige, je _______________________.  

Posebej urejen prostor za dirke je __________________.  

Pokrit prostor za gojenje rastlin je __________________.  

Prostor za vzletavanje in pristajanje letal je ____________________.  

Prostor, kjer pristajajo ladje, je ______________________.  

 

 



13. Prečrtaj, kar ne spada v poved.  

Ponoči so na nebu dobro vidne zvezde, padalci in Luna.  

Na parkirišču so parkirani osebni avtomobili, pešci, tovornjaki in kombiji.  

Peter je za malico pojedel sendvič, uro in jabolko.  

Šivilja pri delu uporablja škarje, sekiro, šivalni stroj in šivanko.  

 

14. V besedilu podčrtaj neknjižne besede.  

Kelnar in kelnarica lahko delata v različnih restavracijah, oštarijah, bifejih, picerijah, 
slaščičarnah, kavarnah. Kelnar in kelnarica gostom strežeta v nobel uniformi. Kelnar nosi 
dolge hlače, kelnarica pa kiklo. Kelnar in kelnarica hrano prinašata na talarjih, pijačo pa v 
kozarcih in flašah. Kelnar in kelnarica župo nalijeta v talar s šeflo. Kelnar in kelnarica morata 
biti do gostov ful prijazna in ustrežljiva.  

 

Reši spodnje naloge.  

Napiši besedi, ki se v besedilu največkrat ponovita. __________________________________ 

Napiši ju s knjižnima izrazoma. _______________________________________  

Neustrezne besede zamenjaj z ustreznimi knjižnimi izrazi. Para besed napiši na črto. Besedi, 
ki se ponavljata, izpusti.  

_________________________________     ________________________________ 

_________________________________     ________________________________ 

_________________________________     ________________________________ 

_________________________________     ________________________________ 

_________________________________     ________________________________ 

 

15. Ob poševnici obkroži ustrezno besedo.  

Kit je sesalnik/sesalec.  

Organ za sluh je uho/uhelj.  

Aparat za sušenje las se imenuje sušilec/sušilnik.  

Luknjo izvrtamo z vrtalnikom/vrtalcem.  

Jure rad bere, zato je dober bralnik/bralec.  


