
7. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  
Dragi učenke in učenci, 
počitnice so za nami. Upam, da ste jih dobro izkoristili in se imeli lepo. 
Računam na to, da ste si nabrali dovolj energije za zadnji košček tega 
šolskega leta.  
Delo tega tedna bo usmerjeno k ponovitvi in utrjevanju predloga; čakajo 
vas naloge v delovnem zvezku in na učnem listu. Zaželeno je, da učni list 
prepišete v zvezke, če pa se vam zdi, da imate preveč dela, ga lahko 
natisnete in rešenega nalepite v zvezek. Na koncu vam pošiljam še delček 
rešitev vaj iz delovnega zvezka; natančno preglejte in popravite, kar je 
potrebno. 
 
● Pošiljam vam rešitve nalog 19, 20 in pravopisnika s strani 15 v DZ. 

Obkljukajte pravilne rešitve, napačno popravite. 

● Nadaljujemo z utrjevanjem predloga; v DZ rešite vaje na str. 22/11—14 

+ G. Pravopisnika. 

● Pripenjam vam še nekaj nalog, ki prav tako služijo ponovitvi predloga; 

list si natisnite in nalepite v zvezek, ali pa naloge prepišite v zvezek. 

 
Prijetno delo. 
       vaša učiteljica Katarina 
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REŠITVE DZ STR. 15/19—PRAVOPISNIK 

 

19. naloga:  

a) Ljudje, ki živijo na Portugalskem, so Portugalci, njihovi sosedje so 

Španci, preko morja pa še Maročani. 

Prebivalci glavnega mesta se imenujejo Lizbončani. 

Na vzhodu je njena soseda Španija. 

Preko morja je s Portugalske mogoče priti do Velike Britanije. 

Na zahodu države se razteza Atlantski ocean. 

V Fatimi turisti obiščejo Marijino svetišče. 

S Portugalsko je povezano Magellanovo potovanje okoli sveta. 

V Portu pridelujejo znameniti portovec. 

Portugalci govorijo portugalščino oz. portugalski jezik. 

Ob veliki noči se na Portugalskem pričenjajo bikoborbe. 

20. naloga: 

Glavno mesto Portugalske je Lizbona. Mesto leži na zahodu države, ob 

izlivu reke Tejo v Atlantski ocean. Zahodna stran mesta večinoma 

pripada naravnemu parku Monsato, enemu največjih urbanih parkov na 

svetu. Srce mesta je naselje Baixa ali t. i. Spodnje mesto. Na enem od 

lizbonskih gričev, vzhodno od mesta, se nahajata grad, imenovan po 

svetem Juriju, in Marijina katedrala. Najpomembnejši trg v mestu je 

Trgovski trg, kjer je velik spomenik kralju Joseju. V mestu je več muzejev, 

eden najlepših se imenuje Narodni muzej antične umetnosti. Lizbona se 

ponaša z dvema mostovoma. Prvi je najdaljši viseči most na svetu. 

Imenuje se Most 25. aprila, ob odprtju leta 1966 pa je nosil ime politika 

Antonia Salazarja. Hkrati je v glavnem mestu Portugalske tudi najdaljši 

most v Evropi in eden najdaljših na svetu, to je most, ki je poimenovan po 

morjeplovcu Vascu de Gami. Ta je mimo rta Dobrega upanja ob afriški 

obali prvi našel pot do Indije. 

Pravopisnik: 

Ko smo vstopili  v muzej, sem se najprej ustavil pri knjigi obiskovalcev.  



Kustos se mi je prijazno umaknil in me vprašal, ali se nameravam 

vpisati. Mama je poudarila da se vtise piše po ogledu. Najraje bi se udrl 

v zemljo ali odšel domov, pa sem se le usedel na bližnji stol. 

 
 
UTRJEVANJE PREDLOGA 

1. V stavkih popravi napačno rabljene predloge. 

Poleti je oče iz strehe odstranil poškodovane strešnike. / Babica je 

otrokom pogosto razredčila mleko s vodo. / Tudi navijači z Jesenic so si 

ogledali hokejsko tekmo. / V Merkurju so dali na izdelke še dodatni popust. 

/ Turisti so se k kmetiji pripeljali kar s traktorjem. / Mami me je morala kar 

nekajkrat poklicati, da sem prišel na telefon. / Jana je hotela kupiti pulover, 

bi stal od 20 do 30 eurov. / Miha se je zelo razveselil, ker so imeli na zalogi 

nov pametni telefon. Pika je žalostno gledala čez okno in opazovala 

okleščeno brezo. / Gaja ji je povedala, da mora v petek k stricu, ker 

praznuje rojstni dan.  

2. V povedih obkroži predloge. Vprašaj se po sklonu samostalnika, ki 
stoji za vsakim predlogom. Na ustrezno črto napiši vprašalnico in 
ime sklona. 

Otroci so vsi veseli pritekli iz hiše ter stekli prosti travniku. 

Vprašalnica: _______________________________  Sklon: _____ 

Vprašalnica: _______________________________  Sklon: _____ 

Novakovi so opazili, da se je pod hišo odkrušila gmota kamenja. 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Katja je med kosilom kar naenkrat padla pod mizo. 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Z babico sva se sprehodili po vrtu, ki je bil pisanih barv. 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 



Oče je prosil Jana, če gre v lekarno po zdravila za babico. 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Vprašalnica: _______________________________ Sklon: _____ 

Pia je stala za drevesom, da je prijateljica ni mogla videti. 

Vprašalnica: __________________________________ Sklon:____ 

Prijatelji so se s kolesi spustili s hriba do vasi. 

Vprašalnica: __________________________________ Sklon: ____ 

Vprašalnica: __________________________________ Sklon: ____ 

Vprašalnica: __________________________________ Sklon: ____ 

Izletniki so morali čez reko, nato pa so se povzpeli h koči. 

Vprašalnica: __________________________________ Sklon: ____ 

Vprašalnica: __________________________________ Sklon: ____ 

 

3. Ni vseeno, katero obliko imajo ob predlogu samostalnik, pridevnik 
ali zaimek. Besed v oklepajih postavi v pravilne oblike. 

Ženske so imele med ________________ (Indijanec) pomembno vlogo. 

Medtem ko so moški odhajali na lov ali v ______________ (vojska), so 

ženske skrbele za življenje v ________ (vas). Posebno spretnost so 

prikazovale v ___________________________ (pletenje košar) iz 

___________________________________________ (ličje, listi in ločje). 

Na _______________ (statve) so ustvarile nepozabne umetnine. V sili so 

pomagale braniti taborišče, hodile so z __________________________ 

(bojne odprave).  

V _________________________ (izjemni primeri) pa so tudi ženske 

postale bojevnice, tako kot Ženska poglavar v ____________ (pleme) 

Vran, ki je postala prava legenda. Rojevale so v porodnem šotoru ob 

pomoči starejših žensk in v ______________________ (obredni običaji). 

 


