
DATUM: ____________                          IME in PRIIMEK: ____________________________ 

 

1. Preberi in obkroži črko pred napačno trditvijo. 

 

 

 

 

 

 

        A     To je voščilo. 

        B     Voščilo je namenjeno Mateju. 

        C     Matej je Lukov bratranec. 

        D     Matej je star osem let. 

        E      Iz voščila ne izvemo, koliko je star Luka.                                           ___/1 

 

2. Števnik iz zgornjega Lukovega sporočila napiši s številko: _______          ___/1 

 

 

3. Preberi in poišči ustrezne odgovore. Napiši jih na črte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   Koga vabi učiteljica?   ____________________________________ 

B   Kdaj je bilo vabilo napisano?   ______________________________ 

C   Kdo ga je napisal?   ______________________________________ 

D   Kje bo potekal sestanek?  _________________________________ 

E   Kdaj bo potekal sestanek? _________________________________                ___/5 

 

Dragi Matej, 

želim ti vse najboljše za tvoj deseti rojstni dan. 

                                         Tvoj bratranec Luka  

Spoštovani starši! 

Vljudno vas vabim na roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 31. 3. 2015, ob 17.00 v 

učilnici 4. Upam, da se boste sestanka udeležili. 

Grosuplje, 24. 3. 2015                                                          Učiteljica Jana Smole 



4. Preberi in odgovori z DA ali NE. 

 

 

 

 

 

 

To so oglasi.   ________    

V vseh štirih besedilih ljudje prodajajo živali.  ________ 

Za kozo s kozlički lahko pokličeš na telefon.    _________ 

Mladega črnega mucka lahko dobiš zastonj.    _________ 

Za zlate ribice lahko pokličeš kadarkoli.   __________                                      ___/5 

 

5. Postavi ločila na koncu povedi. 

Kje boš preživel letošnje počitnice                   Zapri vrata                                    ___/4 

Ne nagajaj sošolcu                                          Danes smo imeli športni dan 

 

6. Vsaki napisani besedi dopiši njen nasprotni pomen (protipomenko). 

zgoraj - ______________________      poreden - ________________________ 

ozek - _______________________      poln - ___________________________ 

vojna - _______________________     mlad - __________________________     ___/6 

 

7. Besedam poišči soroden pomen (sopomenko). 

delaven - ____________________       zrcalo - ______________________ 

prodajalna - __________________     hitro - _________________________      ___/4 

 

Ljubiteljem živali prodam 

mladega mucka črne 

barve. 

Tel.: 07/25 46 33 

Prodam kozo z dvema 

kozličkoma. 

Naslov: Zali log 12, Laško 

Prodam dva meseca starega 

bikca za nadaljnjo rejo. 

Tel.: 04/267 332 

Prodam zlate ribice. Cena po 

dogovoru. 

Tel.: 01/555 666 (po 17. uri). 



8. Dopolni vrstice tako, da se bodo rimale.  

Na vrtu je roža, 

sonček jo _________________. 

 

Juhuhu, 

pomlad je _____! 

 

Zgornja pesmica ima  _____ verze.                                            ___/3 

 

9. Podčrtaj črke, ki bi jih pri prepisu s pisanimi črkami napisal/a z veliko začetnico. 

NAŠA ŠOLA STOJI OB LJUBLJANSKI CESTI.  VANJO HODIJO UČENCI IZ 

GROSUPLJA IN OKOLICE. MOJ SOŠOLEC MATIJA JE DOMA NA PEROVEM. 

NAJINA UČITELJICA JE GOSPA PODLESNIK. VČERAJ SMO SE VESELILI 

MATIJEVE PETICE PRI MATEMATIKI.                                                                ___/5 

 

10. Pravilno uporabi Z ali S. 

___  Ireno      ___ Rokom        ___ Polono      ___ žago      ___ škarjami      ___ cesto 

                                                                                                                                      ___/3 

11. Kaj od naštetega ne spada med neumetnostna besedila?  Podčrtaj. 

Vabilo,            novica,                 uganka,                  navodilo                                ___/1 

 

12. Dopolni preglednico.                                                                                          ___/6 

  najbolj poreden 

kratek  najkrajši 

 boljši  

 ožji najožji 



13. Opiši sadež, ki je na sliki.   

 

 

 

 

Napiši:  -    kakšne oblike je,  

- kako se imenujejo posamezni deli sadeža (glej puščice), 

- za kaj uporabimo ta sadež. 

            Zapiši tudi naslov besedila. Piši čitljivo in s pisanimi črkami.       

 

                                                                   

 

                                                                   

  

 

 

 

                                                                                                                                    ___/7 

SKUPAJ:  ___ / 51 


