
Navodila:  
1. Povedi lahko razrežete in plastificirate ali pa učenec pravilni odgovor obkroži.  
2. Cilj nalog je, da učenec ugotovi, katera beseda najbolj ustreza dani povedi.  

 

 
 
  Nina Fricelj in Staša Kukovec 

Solato začinimo z                   , s soljo in kisom.  

mlekom sokom oljem origanom 

Včeraj sem bil v trgovini s kolesarsko opremo, saj sem za rojstni dan dobil novo kolo. Ker ne želim, 
da mi ga ukradejo, sem si kupil                            . 

ključavnico luč števec verigo 

Z babičinim psom grem vsak dan na sprehod. Okoli vratu mu nadenem                   . 

povodec verižico ovratnico zapestnico 

Poleti si z bratom večkrat pripraviva sadno kupo. Za to potrebujeva različno sadje,  
sladoled in                   .                                                        

maslo margarino smetano kefir 

Vsako jutro, preden grem v šolo, pojem                   . 

kosilo malico večerjo zajtrk 

V četrtek gre naš razred na zaključni izlet v terme Ptuj. Ne smem pozabiti malice, kopalk in  
kopalne                   .                                     

serviete posteljnine brisače odeje 

Iz zelo zrelega sadja in sladkorja lahko skuhamo                                 .  

med marmelado sladoled zmešanček 

Zvečer, ko se odpravim spat, se okopam, umijem zobe in oblečem v                   .  

pižamo obleko kombinezon pulover 

V gozdu lahko naberemo gozdne jagode in gozdne                            . 

hruške borovnice nektarine ribez 

Na sprehodu v gozdu sem včeraj videla veverico, ježa in                   .  

srno tigra jelena konja 
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V                           lahko kupimo kruh in druge pekovske izdelke. 

pekarni lekarni slaščičarni sladoledarni 

V bolnišnici delajo zdravniki, kirurgi in medicinske                   . . 

mame sestrične sestre tete 

Poleti gremo z družino na morje v kamp. Tam si bomo postavili                  .  

hišo blok šotor grad 

V vinogradu raste vinska trta. Jeseni obrodi                   , iz katerega pridobivamo sok in vino. 

jagode grozdje maline borovnice 

Mama me je poslala v trgovino. Naročila mi je, naj kupim mleko, kruh, jogurt, pecilni 

prašek in šunko.                  v trgovini niso imeli, zato sem si popoldne moral narediti 

sendvič samo s sirom in kumaricami. 

Mleka Jogurta Pecilnega praška Šunke 

Na nogah imam                    . 

 

lepilo copate jelena kapo 

Žan ponoči pogosto                  , ker je še dojenček. 

 

pospravlja kvačka kuha joka 

Tina je prepozno vstala in je zamujala v šolo, zato je od doma šla brez                . 

 

glavnika zajtrka igrač brisače 

 

Pika je odšla k frizerju. Frizer ji je naredil novo                 . 

 

frizuro obleko bluzo torbo 

Oče je pozabil na mamin rojstni dan, zato je bila mama                . 

 

srečna vesela jezna ljubosumna 

Vitezi so imeli oblečen oklep, v rokah pa so imeli ščit in                .  

 

meč grablje balon pisalo 

Ko smo bili na morju, so me vsako jutro zbudili                 .  

 

Na uri sta mali in veliki                         . 

prstanec palec kazalec mezinec 
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       morski psi medvedi galebi metulji 

Mama je v juho nasula preveč soli. Nihče ni jedel juhe, saj je bila preveč                 .  

 

slana kisla tekoča mastna 

Čebele pridelujejo                  . 

 

kakav mleko med sok 

Bor slabo vidi na tablo. Šel je na pregled in                   mu je predpisal očala.  

 

policist okulist učitelj prodajalec 

Vsako jutro za zajtrk pojem                z maslom in spijem kakav. 

 

kruh meso juho jabolko 

Spomladi na travniku naberem               . 

 

žir želod češnje zvončke 

Poleti gremo na križarjenje z                 .  

 

ladjo motorjem avtom letalom 

Vsako jutro se odpravim na sprehod s                . 

 

kolebnico psom mačko jelenom 

 

Kadar sem bolan, ostanem doma. Doma sem, dokler nimam več                 . 

 

vročine glasu piškotov zob 

Na smreki rastejo                .  

 

storži jabolka mačice želodi 

 

Doma mi pravijo, da sem knjižni molj. Moja najljubša                 je Košarkar naj bo.  

 

risanka knjiga revija žival 

Kadar dežuje, najraje skačem po lužah. Tudi danes dežuje, zato hitro obujem                in se 

odpravim ven.  

 

superge škornje japonke drsalke 

Če v gozdu dobim                 , si ga moram takoj odstraniti.  

 

pajka klopa medveda volka 

        


