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Predlog nalog za preverjanje

1. Preberi povedi. 

 Andrej je napisal sporočilo na list papirja.

 V zvezek nalepi tri raznovrstne liste z dreves.

 Najbolj nam je teknil morski list. 

 Podčrtaj pravilno trditev o izhodiščnih povedih.

 Izhodiščne povedi ponazarjajo, da ima podčrtana beseda en pomen/več pomenov.

 Dopolni.

 Beseda z več pomeni se imenuje , beseda z enim 

pomenom pa .

 Kaj pomeni podčrtana beseda v izhodiščnih povedih? Njen pomen poveži z razlago  
iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

 V prvi povedi pomeni . 1 časopis

 V drugi povedi pomeni . 2 pravokoten kos papirja, zlasti za pisanje

 V tretji povedi pomeni . 3 navadno zelen, ploščat del rastline, ki raste iz veje ali stebla

  4 dokument

  5 vrsto ribe

2. Katera beseda je večpomenka: vratar ali tulipan? 

 Večpomenko uporabi v dveh povedih.  

  

3.  Napiši poljubno besedo, ki ima več pomenov. Nato jo uporabi v dveh povedih. 
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4.  V dvojicah povedi podčrtaj sopomenki.

 Irenina stara mama živi v Žireh. – Moja babica se je iz Bovca preselila na Jesenice.

 Vesna zdaj ne dela ničesar. – Zgodaj zjutraj redko počne kaj pametnega.

 Pravijo, da je Aleš precej strahopeten. – Meni pa se zdi premalo boječ.

 Andrejevi materi je ime Sonja. – Kako pa se imenuje tvoja mama?

 Izlet je bil lep. – Razgled s Pršivca se vsem zdi krasen.

 Ali ste se povzpeli na vulkan Etna? – V Grčiji smo obiskali ugasel ognjenik. 

5.  K besedam pripiši protipomenke.

 zbuditi se  veliko 

 čistoča  šibek 

 govoriti  daljnovidnost 

 počasi   zalepiti  

6.  Dopolni preglednico. 

NADPOMENKA TRI PODPOMENKE

 sobota, nedelja, ponedeljek

plovilo

slamnik, kapa, klobuk

Zemlja, Mars, Venera

del obraza

7.  Napiši, ali sta besedi v dvojici protipomenki ali sopomenki. 

 hiter – uren  

 hiter – počasen  

 začeti – končati  

 začeti – pričeti  

 umolkniti – utihniti  

 umolkniti – spregovoriti 

8. Preberi besede. 
 knjiga, knjigarna, knjigarnar, knjižnica

 Ali spadajo v isto besedno družino?     DA NE 

 Pojasni odgovor. 
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9.  Besedam iz iste besedne družine določi koren. 

 kazalec, pokazati, ukaz  - -

 glasbenik, glasen, oglas  - -

 šivati, šivilja, šivanka - -

 zdelan, pridelati, delo    - -

10.  V vsaki vrsti podčrtaj besedi, ki ne spadata v isto besedno družino.

 sadež, nasad, limona, sadovnjak, sodnik, sadje 

 pravljica, pravljičar, pravičnost, pravljičen, Trnuljčica 

 pismen, pisniti, pisker, pismo, napis, pisarna

 ljudski, ljudje, poljub, ljudstvo, polje

11. Napiši tri besede s korenom -bel- in jih uporabi v povedih.

  

  

  

12. Napiši tri besede s korenom -streh- in jih uporabi v povedih.

  

  

  

13. Kaj sta besedi v dvojici? Poveži. 

 tovornjak – kamion   1  protipomenki

 tovornjak – natovorjen   2  sopomenki

 natovoriti – raztovoriti    3  nadpomenka in podpomenka

 tovornjak – vozilo   4  besedi iz iste besedne družine  

       5  podpomenka in nadpomenka


