
 

NALOGA 

PRAVOPIS 

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. Kaj ti pomeni beseda pravopis in kaj že veš o njem? 

2. Kateri jezikovni priročnik že poznaš iz osnovne šole? Ali nam je dostopen 

samo v knjižni obliki?  

3. Naštej in zapiši področja pravopisa, ki jih že poznaš iz osnovne šole! 

4. Dopolni pojem pravopis s pomočjo učbenika. 

5. Kaj že veš o slovenski pisavi? 

6. Slovenska pisava je (podčrtaj): besedna, zlogovna, glasovna, slikovna. 

7. S čim zapisujemo glasove? 

8. Naše črke sodijo (podčrtaj) v: gotico, latinico, cirilico. 

9. Koliko črk ima slovenska pisava (gajica)? Koliko glasnikov zaznamuje? 

10. Koliko je samoglasnikov in koliko soglasnikov? 

11. Ali polglasnik vedno zapisujemo s črko? Poišči pravilo. 

12. Kaj je morfonološko načelo? 

 

Dijak reši naslednje naloge tako, da sledi navodilom. 

1) Kako bi zapisal besede, ki se končajo na –ski/-ški? Pri tem uporabi naslednje 

primere. 

Koper, amater, kabel, liter, milimeter, september, reporter, boter, meter, december 

Katero začetnico si uporabil pri zapisih? Morda veš zakaj? 

2) Premisli, kako bi izgovoril naslednje končne soglasnike, in jih zapiši v 

oklepajih. 

brez (    ) – bos (    ), krog (    ) – Krk (    ), ded (    ) – spet (    ), miš (    ) – mož (    ), 

rob  (    ) – rop (    ), gost (    ) – gozd (    ) 

3) Premisli, kaj je pravilno zapisano, in to podčrtaj 

glasba -.glazba, bradstvo – bratstvo, bogastvo – bogatstvo, lezti – lesti, možki – 

moški, šesto - šeststo 

 



 

 

4) V orodnik ednine postavi naslednje primere. Ne pozabi na predlog s/z! Kdaj ju 

uporabljamo? 

Jernej, Tomaž, Uroš, Katja, Janez, Jure, Grega, Slavko, Brane, Gregor, Jani, Pavel, 

gost, krompir, miza, ključ, hotel, gospa, tabornik, Pavle, Juš, Lovrenc, Polonca, Nejc 

5) Kdaj uporabljamo predloga k in h? Uporabi ju pri primerih, navedenih v nalogi 

št. 4, in rešitve zapiši.  

 

S čim si še lahko pomagaš pri reševanju nalog? 

Kaj od navedenega boš lahko uporabil v vsakdanjem življenju? 

Si zadovoljen s svojim izdelkom? Katero nalogo ti je najhitreje uspelo rešiti in zakaj? 

So se ti zdele naloge težke? 

 

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. 


