3. TEDEN (od 16. 11. do 20. 11. 2020)

#SLJ9

5. ura: Preverjanje in utrjevanje znanja (tvorjenke, predložni
pomišljaj in vezaj, tri pike)
V zvezek napiši naslov PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA (TVORJENKE, PREDLOŽNI
POMIŠLJAJ IN VEZAJ, TRI PIKE) in piši samo rešitve. Pozorno preberi navodila in reši naloge.
1. Obkroži pravilen zapis.
Katera živila vsebujejo veliko C vitamina/C-vitamina? • Oče in mama sta praznovala 30
letnico/30-letnico poroke. • Učenec je na preverjanju znanja dosegel 80 odstotni/80-odstotni
uspeh. • Limona ima veliko C vitamina/C – vitamina/C-vitamina. Pred veliko leti so poznali
samo črno-bele/ črnobele/črno–bele slike. • Imam vozniški izpit B kategorije/B-kategorije/B kategorije. • Hodim v 9 letno/9-letno/9–letno osnovno šolo.

2. Obkroži pravilen zapis.
Trgovina je odprta od 7.00 – 13.00/7.00–13.00. • Prva svetovna vojna je trajala od 19141918/1914–1918. • Najvišje dnevne temperature bodo 3 – 4 °C/3–4 °C. • Na avtocesti
Maribor–Celje/Maribor – Celje/Maribor-Celje je prišlo do zastoja.

3. Vstavi vezaj (V) ali pomišljaj (P). Na črto napiši, katero ločilo si vstavil-a.
a) Knjiga bo stala 10 15 €. (______)
b) Na strani 30 35 piše vse o slovenskih smučarjih. (______)
c)

Na slovensko italijanski meji je prišlo do gneče. (______)

č)

Okvarjen 5 tonski tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti. (_____)

d) Babica in dedek sta praznovala 50 letnico poroke. (_____)
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4. Popravi napake in odgovor utemelji.
Jutri bo na sporedu angleško nemški film. • Izšel je novi angleškoslovenski slovar. • Šola je
vzgojno izobraževalna ustanova. • Rada gledam črno–bele filme. • Ta teden ponujamo
deset-odstotni popust. • Praznovali smo 15–letnico osamosvojitve. Za gradnjo hiše
potrebujemo 10 - kilogramske profile. • V nedeljo lahko nakupujete v naših trgovinah z
desetodstotnim popustom.

5. Razmisli, katere izmed spodaj zapisanih besed so tvorjene besede.
Podčrtaj tvorjenke.
nosorog, met, deščica, zastava, zastavonoša, metalec, nos, deska, rog

6. Dopolni preglednico. Besedno zvezo zamenjaj s tvorjenko in obratno.
BESEDNA ZVEZA

TVORJENKA
mizica

tak, ki je iz mesta
učitelj
sušilnik
jedilnica
to, da se uči
branje
ta, ki je od letališča
tujec

V eni izmed ur v živo bomo skupaj pregledali rešitve.
Dodatne (neobvezne) naloge:
Svoje znanje o tvorjenkah, pomišljaju, vezaju in rabi treh pik lahko
preveriš še na spodnjih spletnih straneh:
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2271/index.html
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2271/index2.html
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2271/index3.html
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