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Ime in Priimek :       

 

Datum :     

 

GLASOSLOVJE 
 

 

1. Iz povedi –Že včeraj sem napisal vso domačo nalogo.– izpiši  vse zvočnike. 
 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Na črto pred spodaj navedenimi besedami napiši ustrezen predlog s/z ali k/h: 

 

___ hrčkom   ___ žalostjo   ___ steni 

 

___ gabru   ___ smetano   ___ kovaču 

 

 

3. Obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo: 

 

Pot nas pripelje do naslednje točke pri urejenem _______________________. 

 

a) sádovnjaku 

b) sadóvnjaku 

c) sadovnjáku 

 

 

4. V besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen.  

 

Toplo se obleci, saj zunaj pritiska mraz. Počitnice so bile kratke, a preživel sem jih še 

posebej lepo. 

 

 

5. Dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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REŠITVE: 
 

1. Iz povedi –Že včeraj sem napisal vso domačo nalogo.– izpiši  vse zvočnike. 
 

v, r, j, m, n, l, v, m, n, l 
 

2. Na črto pred spodaj navedenimi besedami napiši ustrezen predlog s/z ali k/h: 

 

_s_ hrčkom   _z_ žalostjo   _k_ steni 

 

_h_ gabru   _s_ smetano   _h_ kovaču 

 

 

3. Obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo: 

 

Pot nas pripelje do naslednje točke pri urejenem _______________________. 

 

a) sádovnjaku 

b) sadóvnjaku 

c) sadovnjáku 

 

 

4. V besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen.  

 

Toplo se obleci, saj zunaj pritiska mraz. Počitnice so bile kratke, a imel sem se še posebej 

lepo. 

 

 

5. Dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih. 

 

Zlató je žlahtna kovina. 

 

Osvojil je zláto medaljo.  

 

 

 

 

 
 
 


