
PREVERJANJE ZNANJA 2 – slovenščina, 9. r., marec 2020 

 

S tem preverjanjem boš lahko preveril svoje znanje o vrstah besedil ter o besednih vrstah. Če je ob 

točkah črka P, to pomeni, da je pomemben tudi pravopis. Preverjanje lahko rešuješ v zvezek. 

 

Dosežene točke: _____/39 odstotki: _____ 

Pragovi: 0%-44% nzd (1), 45%-59% zd (2), 60%-77% db (3), 78%-90% pdb (4), 91%-100% odl (5) 

 

1. BESEDILO 
Heeeej, draga Kaja ... joj, prosim te, da k meni prideš šele 

zvečer, ker moram danes iti še na odbojkarski trening. 
Lp, Zala 

2. BESEDILO 
 
ZELENI BOR (PINUS STROBUS) 
 
Družina: pinaceae 
 
Nahajališče: na širnih območjih jugovzhodne Kanade in v severovzhodnih predelih ZDA 
Zunanjost: drevo, ki zraste več kot 40 m visoko. Pri drevesih, ki zrastejo posamič, je krošnja 
stožčasta, veje pa segajo do tal. V gozdnih sestojih raste prevsem v višino, zato so debla 
do 2/3 brez vej. Mlade veje so spočetka prekrite z mehkim lubjem, po prvem letu pa postane 
lubje gladko in rjavo oranžne barve. Iglice so dolge 10-15 cm, zelenkasto modre, prožne in 
rastejo v skupinah po 5. Zreli storži, dolgi 20-25 cm, so rahlo ukrivljeni in obrnjeni navzdol; 
septembra se razprejo, da semena lahko izpadejo, storži pa ostanejo na vejah še do 
spomladi. 
 
Razmnoževanje: s semeni. V ugodnem naravnem okolju se zaseje sam. 
 
Rastišče: na zmerno vlažnih tleh, lahko tudi v senci. Primeren za večje parke. 

3. BESEDILO  
 
(prir. po:http://www.evrovizija.com/abba-velicastno-odprla-svoj-muzej-1537. Dostop: 25. 11. 2017) 

 
ABBA veličastno odprla svoj muzej (Miha Hlede) 
 
Najbolj priljubljena evrovizijska zasedba ABBA je te dni na Norveškem dobila svoj dolgo pričakovan 
muzej. Želite postati peti člane ABBE? V novem muzeju je vse mogoče! 
 
Obiskovalce v njem čaka doživetje posebne vrste, saj se lahko v posebnem Polar Studiu preobleče v 
kostum članov ABBE in postane še peti član te legendarne skupine. Na video platnu bodo Agnetha, 
Benny, Björn in Frida razkrili svoje osebne zgodbe z večletnih nastopov širom po svetu. 
 
V muzeju je interaktivni klavir. Benny ustvarja tam, kjer so instrument povezali z glasbenim 
studiem. Če bo imel obiskovalec srečo, se bo prižgala rdeča lučka.  



Nato bo v živo postal del glasbenega ustvarjanja. Vsi oboževalci skupine vemo, da je prvi veliki hit 
skupine pesem z naslovom Ring Ring. Na razstavi ga predstavlja rdeči telefon. Zaradi zanimanja 
velikega števila ljudi so v muzeju razstavili tudi knjigo Abba za vedno. 
 
Vse skupaj lahko počnete skupaj z Björnom, Agnetho, Frido in Bennyem, ki vas po razstavi vodijo s 
posebnim zvočnim vodnikom. 
 
Torej, skok na letalo in v Stockholm na ogled tega edistvenega Abbinega muzeja na svetu, ki ima 
zanimivo ime: Abba za vedno. 

 

 

1) Dopolni z besedami:                                                                                                                                    /6 

publicistično, praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno. 

Vsako izbrano besedo utemelji z vsaj TREMI lastnostmi: 

- komu je namenjeno – javno ali zasebno 

- ali je objektivno ali subjektivno 

- ter še eno značilnost po lastnem izboru (naj bo smiselno). 

 

1. besedilo je praktičnosporazumevalno saj je zasebno, subjektivno in neuradno. 

2. besedilo je strokovno, saj je javno, objektivno in vsebuje strokovno terminologijo. 

3. besedilo je publicistično, saj je javno, subjektivno in nagovarja naslovnika. 

 

2) Iz 1., 2. in 3. besedila izpiši po dva primera za:                                                                            /3 P 

a) osebno lastno ime: Kaja, Zala 

b) zemljepisno lastno ime: Kanada, Norveška 

c) stvarno lastno ime: Polar Studio, knjiga Abba 

 

3) Obkroži naglašeni samoglasnik v podčrtanih besedah:                                                                      /2 

V  u g o d n e m   n a r a v n e m   o k o l j u   s e   z a s e j e   s a m . 

 

 

4) Iz spodnje povedi izpiši pridevnike in jim določi vrsto (kakovostni/ svojilni/ vrstni).             /4 

P r i l j u b l j e n a     e v r o v i z i j s k a    z a s e d b a    A B B A    j e    v    z a č e t k u    l e t a    v              

S t o c k h o l m u    d o b i l a     s v o j    d o l g o    p r i č a k o v a n i    m u z e j .  

 



KAKOVOSTNI VRSTNI SVOJILNI 

priljubljena evrovizijska svoj 

dolgo pričakovani   

   

 

 

4. Iz spodnjega odstavka v tretjem besedilu izpiši samostalnike in jim določi vse lastnosti (spol, sklon, 

število; osebno/ lastno ime).                                                                                                               /9 

V muzeju je interaktivni klavir. Benny ustvarja tam, kjer so instrument povezali z glasbenim studiem. 

Če bo imel obiskovalec srečo, se bo prižgala rdeča lučka. 

Samostalnik lastnosti 

muzej m. sp., mest., 3. os. 

klavir m. sp., im., 3. os. 

Benny m. sp., im., 3. os., os. lastno ime 

instrument m. sp., tož., 3. os. 

studio m. sp., or., 3. os. 

obiskovalec m. sp., im., 3. os. 

sreča Ž. sp., tož., 3. os. 

lučka Ž. sp., im., 3. os. 

  

 

5) Preberi poved:                                                                                                                                  /6 

»Heeeej, draga Kaja ... joj, prosim te, da k meni prideš šele zvečer, ker moram danes iti še na 

odbojkarski trening.«     lp, Zala 

a) Iz zgornje povedi izpiši po en primer za: 

Samostalnik m. sp.: Samostalnik ž. sp.: 

Lastnostni/ kakovostni pridevnik: 
draga 

Vrstni pridevnik: 
odbojkarski 

Glagol v 2. os. ed.: 
prideš 

Glagol v nedoločniku: 
iti 

Predlog: 
na 

Prislov časa: 
danes 

Členek: 
šele 

Veznik: 
da 

Medmet: 
heeeej 

Zaimek: 
meni 

 

 

6) a) Tvori besede iz danih besednih zvez.                                                                                               /2 

ta, ki obiskuje – obiskovalec               tak, ki traja več let - večleten 



b) Spodnji besedi pripiši še dve iz iste besedne družine.                                                                      /2 

PISATI - samostalnik: pisanje                   - pridevnik: napisan 

 

7) V povedih dopiši vejico, kjer je potrebno.        /2 

a) Kaja, pridi k mizi! 

b) Joj, kako zanimiv muzej! 

c) Ivana Kobilca, znamenita slovenska slikarka, je avtorica slike z naslovom Kofetarica. 

č) Ko je zeleni bor star eno leto, lubje postane gladko. 

 

8) MEDMET - Povedi dopolni z ustreznimi medmeti.       /1 

Ku-ku, ku-ku, se je oglašala stenska ura. Aaaaaaaa, nisem mislila, da je to tako zanimivo! 

 

9) ČLENEK - Podčrtan del povedi zamenjaj z ustreznim členkom. Novo poved zapiši na črto.       /2  

Velika verjetnost je, da bo jutri lepo vreme. 

Najverjetneje bo jutri lepo vreme. 

Na delavnico naj se prijavi osem oseb, lahko pa se jih prijavi tudi več. - 

Na delavnico naj se prijavi osem oseb ali več. 


