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Ime in Priimek :       

 

Datum :     

 

BESEDOSLOVJE 

            

1. Poišči nadpomenke za naslednje skupine besed: 

 

a) balinanje, ragbi, badminton, nogomet - _____________________________________ 

b) pek, krojač, policistka, tajnica, učitelj - ___________________________________ 

c) bunda, pulover, hlače, trenirka - _________________________________________ 

 

 

2. Poišči sopomenke naslednjim besedam: 

 

zrcalo - ______________________  nehati - _________________________ 

takrat - ______________________ ekran - __________________________ 

 

 

3. Poveži besede navedene v levem stolpcu z ustrezno razlago v desnem stolpcu.  

 

biotop     1 sprostitev, oddih 

rekreacija     2 vrsta bolezni, božjast 

rekord     3 (življenjska) dejavnost, sila, moč, zmogljivost 

energija     4 največji dosežek v kakšni športni panogi 

fobija  5 življenjski prostor združbe organizmov z neživimi 

dejavniki 

     6 strah 

4. Dopolni. 

 

Besede v levem stolpcu niso domače, temveč_________________________ 

 

 

5. S sopomenko ali opisno razloži naslednje frazeme: 

 

imeti jezik za zobmi = ___________________________________________________ 

 

ubiti dve muhi na en mah = _______________________________________________ 

 

liti kot iz škafa = ______________________________________________________ 
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REŠITVE 

 

1. Poišči nadpomenke za naslednje skupine besed: 

 

a) balinanje, ragbi, badminton, nogomet - šport 

b) pek, krojač, policistka, tajnica, učitelj - poklic 

c) bunda, pulover, hlače, trenirka - oblačilo 

 

 

2. Poišči sopomenke naslednjim besedam: 

 

zrcalo - ogledalo  nehati - končati 

takrat - tedaj           ekran - zaslon 

 

 

3. Poveži besede navedene v levem stolpcu z ustrezno razlago v desnem stolpcu.  

 

rekreacija     1 sprostitev, oddih 

biotop     2 vrsta bolezni, božjast 

rekord     3 (življenjska) dejavnost, sila, moč, zmogljivost 

energija     4 največji dosežek v kakšni športni panogi 

fobija  5 življenjski prostor združbe organizmov z neživimi 

dejavniki 

     6 strah 

4. Dopolni. 

 

Besede v levem stolpcu niso domače, temveč prevzete. 

 

 

5. S sopomenko ali opisno razloži naslednje frazeme: 

 

imeti jezik za zobmi = molčati 

 

ubiti dve muhi na en mah = narediti dve stvari hkrati 

 

liti kot iz škafa = močno deževati 

 

 
 
 


