REŠITVE PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE ( DZ 132 -135)
1. NALOGA
Morske deklice – nanizanka.
34.
Film.
8.
Športni prenos.
9.
Maj in Brin.

REŠITEV REBUSOV:
Najraje gledam ZABAVNE ODDAJE, ker se ob njih NASMEJIM.
2. NALOGA
Večpomenke so:
ZELENA, VAS, ŠKOLJKA, GOBA, LIST, MESTO.
Po smislu, na primer:
Moj dežnik je zelene barve.
Zelena je odličen vir vitamina C ter varuje srce in ožilje.
Na obalo je naplavilo veliko školjk.
Straniščna školjka je umazana.
Ne bo vas zeblo, saj sije sonce.
Na vasi je bolj umirjeno življenje.
Tim je dosegel 2. mesto na tekmovanju iz logike.
V mestu so lepo uredili pločnike.
Po dežju rastejo gobe.
Z gobo počisti prah.
List je padel z drevesa.
Nalogo napiši na list papirja.

3. NALOGA
Prečrtane besede so:
grozd, goba, zagozde, gospodar, poganjek, gaziti grozdje
-

gozd-

pobočje, megla, pogoreti, zgoreti
-

gled –

4. NALOGA
Rešitve so lahko različne, na primer:
voz: voziti, prevoznik, voznik, voznica, prevoziti, povoziti, navoziti, podvoz, vozač
ples: plesati, plesalec, plesalka, zaplesati, odplesati, naplesati, plesanje
smet: smetnjak, smetišče, smetar, smetarnica, smetišnica, smetje, smetiti
4. NALOGA
Rešitve so različne, na primer:
Utrnila se mi je dobra misel.
Premislil sem si glede potovanja in raje grem na morje.
Oče si je izmislil novo igro in smo zabavno preživeli deževno popoldne.
To vprašanje, ki ga je zastavil, je bilo dobro razmišljeno.
Predsednik je premišljeno odločil o novem predlogu zakona.
Izmišljen podatek je povzročil škodo.
Dobra veščina vsakega človeka je misliti s svojo glavo.
Vsak korak mu je povzročal bolečino.
Martin je prekoračil sosedovo mejo, zato sta se sprla.
Vojaki so korakali proti kasarni.
Otroci so prikorakali na igrišče.
Fantek koraka po cesti in posnema vojake.

5. NALOGA
Popravki v besedilu so naslednji:
pustolovščina, svetu, asteroid, povzročil, dinozavrov, Arlo, spoprijatelji, z iznajdljivim,
Spotom, išče, kljub, nenavadna, s skupnimi, uspešno, Arlo, s svojimi, sposoben

