
 

NALOGA 

ZAPISOVANJE PREVZETIH BESED IN BESEDNIH ZVEZ, PISANJE SKUPAJ-

NARAZEN 

Dijak prebere poglavje v učbeniku, v pomoč mu je tudi priporočena spletna stran, na 

kateri odgovori na vsa vprašanja in reši naloge, nakar vloži v svoj listovnik sestavek, 

v katerem odgovori na naslednje zahteve. 

1. Ali poznaš kakšne tuje kraje in njihova originalna imena? Poišči jih vsaj 5 in jih 

zapiši, kot že znaš. 

2. Kako v slovenskem jeziku načeloma zapisujemo prevzeta občna in lastna 

imena? 

3. V katerih primerih pa prevzeta lastna imena pišemo podomačeno? 

4. Zemljepisna lastna imena prevajamo. Kako bi prevedel naslednje zapise? 

Zapiši jih. 

Great Britain, Boden See, New Zeland, Rocky mountains, United nations of 

America, France, Deutschland, Wien, Paris, Roma, Trieste, Tarvisio, Graz  

5. Ali imena tujih podjetij, trgovin, naslove časopisov in revij prevajamo? 

6. Zapiši imena 5 tujih trgovin, ki poslujejo tudi v Sloveniji. Zapiši njihov izgovor. 

7. S čim si pomagamo, ko ne vemo, ali besede pišemo skupaj ali narazen? 

8. Premisli, kateri zapis je pravilen, in ga podčrtaj: 

dolgčas/dolg čas, seveda/se ve da, šeststo/šest sto, na svidenje/nasvidenje, 

šestinšestdeset/šestinšest deset, nebom/ne bom, tritisoč/tri tisoč. 

9. Iz učbenika izpiši dve splošni pravili pri pisanju tvorjenk.  

10. Pravilne zapise podčrtaj: 

avstroogrska monarhija, vzgojno – izobraževalno delo, francosko-slovenski 

sporazum, osnovno šolski program, literarno zvrstna opredelitev, rdeče-belo-

modra zastava, poštno-logistični center, srednješolski programi, sivorjav ptič. 

11. Katero ločilo uporabljamo, če je beseda tvorjena iz 2 ali več prirednih besed? 

12. Kateri 2 izjemi pa moramo tudi poznati?  

13.  Ali so vsi zapisi pravilni? Če niso, jih popravi. 

TV-program, C dur, 20-tonski, 5 letni, 8 letka, 20-kilometrski, 17 letnik. 

Katero ločilo moraš nujno uporabiti? Je to vezaj ali pomišljaj? 

14. Tvorjenke iz naloge št. 13, ki imajo števke, zapiši z besedami. Kako jih 

pišemo: skupaj ali narazen? Odgovor zapiši v povedi. 

S katerimi jezikovni priročniki bi si lahko pri reševanju nalog tudi pomagal? 

So se ti zdele naloge težke ali lahke? Si zadovoljen s svojim izdelkom? 

Ti je pri reševanju kdo pomagal? Kaj si se iz nalog naučil? 

 



 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

Standardi znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

Vir: Na pragu besedila 1. 2008-posodobljena izdaja. Založba Rokus-Klett, d. o. o. Lj. 

 

  

 

 

 


