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Ime in priimek: _______________________________

Razred: 7. _______

Točke:_______/45

PREVERJANJE ZNANJA, 7. razred
Preberi besedilo.
Od:

Manca.Žist@bralka.si

Za:

Metka.Žist@bralka.si

Datum:

2. marec 2018

Zadeva: Počitnice

Draga sestra!

Pravkar sem prejela razglednico, ki si mi jo poslala z Rogle. Hvala za pozdravčke.
Prav je, da si izkoristila zimske počitnice za obisk našega smučišča in da se imaš s
svojim prijateljem lepo.
Jaz pa komaj čakam na poletni oddih. Mogoče bi letos skupaj preživeli nekaj dni na
morju. Zelo bi bila vesela, saj veš, da malo časa preživiva skupaj, ker študiraš v
Mariboru.
Kje bi počitnikovali? V Portorožu? Moja prijateljica pravi, da je tam zabavno in
zanimivo. No, se bova še dogovorili.
Pozdravček
Manca
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1. Kako je pisec besedila poslal to pismo?
_________________________________________________________

___/1

2. Vstavi vprašalnico ali napiši odgovor.
______________ je napisal to pismo? Manca.
Komu ga je napisal? ___________________.
______________ ga je poslal? 2. marca 2018.
V katerem kraju bi sestri poleti počitnikovali? ___________________.

___/2

3. Ali Manca Metko tika ali vika? Svoj odgovor pojasni v eni povedi.
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________

___/2

4. Ali je Mančino pismo uradno ali neuradno? V besedilu obkroži besedo/besedno zvezo,
ki to dokazuje.
_________________________

___/2

5. V razpredelnico napiši po en svoj primer.

URADNO BESEDILO

NEURADNO BESEDILO

nagovor
pozdrav
podpis
___/3
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6. Podčrtaj pravilni odgovor.
Mančino pismo je zasebno/javno.
Svoj odgovor utemelji v eni povedi.
__________________________________________________________________

___/2

7. Iz povedi izpiši samostalnike in jim določi spol, število in sklon.
Zimski oddih na smučišču je Metko zelo presenetil.
SAMOSTALNIK

SPOL

ŠTEVILO

SKLON

___/4
8. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju.
Mančina prijateljica je (Metka Žist) ____________ ______________ dejala, naj pripravi
osnovnošolsko tekmovanje v smučanju. Metka je prosila prijatelja (Aljoša Novak)
____________ ______________, da gre h (gospa) ________________ ravnateljici po seznam
tekmovalcev. Ker se je ta zadržala pri (otrok) _________________ iz sedmega razreda, je
Aljoša vprašal športnega pedagoga (Marko) _______________, če jima pomaga. Pri pisanju
seznama so se ustavili pri velikem (v) ___________. Dogovorili so se, da bodo na tekmovanje
povabili tri znane (človek) ________________. Pri pripravah so razmišljali tudi o raznolikosti
(tla) ________________ za tekmovanje. Naenkrat je Marko pomignil z (ušesa)
________________ in športna kolegica (Karmen) ________________ se je zasmejala. Potem
so naprej iskali tekmovalce in manjkalo jih je samo za 2 (mesto) ________________ . V
telovadnici je bilo tudi nekaj (škatla) _________________, v katerih so bile štartne številke.
Ko sta po nekaj dnevih Metka in Aljoša brala literaturo o smučarskih (stvar, mn.)
_________________, sta izbirala med dvema (možnost) __________________, in sicer med
tekmovalcema pred (dve leti) ________________ ter tekmovalko, ki je v smučanju
posnemala svojo (mati) ________________ slalomistko. Izbrala sta tekmovalko iz (Krško)
________________, ki trenira z veliko (ljubezen) ________________.

___/5
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9. Podčrtane pridevnike zamenjaj z ustreznima zaimkoma.

Tino in Tinino prijateljico zelo zanima smučanje. __________________
Andrejina, Petrova in bratova sošolka bo tekmovala v smuku. __________________
___/1

10. Podčrtaj pravilni svojilni zaimek.
Mojega/svojega brata ni bilo na podelitvi medalj za smučarske uspehe.
Žan, povej mi tvojo/svojo uvrstitev na tekmovanju.
Metka in Manca sta bili za konec tedna v njunem/svojem rojstnem kraju.
Metka je priznala njeno/svojo napako pri smučanju med vratci.
___/2

11. Na katero besedo se nanaša beseda jo v povedi Pravkar sem prejela razglednico, ki si
mi jo poslala z Rogle.?
_________________________________

___/1

12. Vstavi oziralne zaimke.
Trenerja je vprašal, ______________ ga je zanimalo.
Prisluhnili so sošolcu, _____________ je predstavil svojo raziskovalno nalogo.
Metka je uspešna v vsem, ______________ se loti.
______________ zapravlja tekmovalno energijo, sam sebi škoduje.

___/2
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13. Po zgledu dopolni razpredelnico.
VRSTE

SVOJILNI

ZAIMKOV

ZAIMEK

PRIMERI

ga

OZIRALNI

KAZALNI

ZAIMEK

ZAIMEK

kdo

svoj

ZAIMKOV
___/3

14. Iz povedi izpiši glagole in jim določi osebo, število, čas in naklon.
Poslušaj! Metka je dosegla več vrhunskih rezultatov. Tudi jaz bi se ukvarjala s smučanjem.
GLAGOL

OSEBA

ŠTEVILO

ČAS

NAKLON

___/5

15. Vstavi ustrezne predloge.
____ avtom prispeš hitreje. Škatlo zapri ____ pokrovom. Stopil je ____ avtobusa. Jutri
začnemo pisati ___ nalivnim peresom. ______ Simonom se nočem igrati. Prijazno stopi ____
gospoda in ga pozdravi. Obrnila sem se _____ gospe in jo prosila za pomoč. Ne hodite ____
potoku. Prišli so _____ izleta. Poglej _____ gnezdo, če je žogica morda tam. Previdno je
stopil ____ konju. Otroci so se igrali _____ potoku.

___/4
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16. Preden se je Metka odpravila na smučanje na Roglo, se je udeležila krajšega
predavanja o tej turistični točki na Pohorju. Zanj je prejela uradno vabilo, ki ji ga je
poslalo Turistično društvo Smuk iz Slovenskih Konjic (poštna številka kraja: 3210).
Predstavljaj si, da si ji ga TI napisal/a kot predstavnik/ca te organizacije. Vse smiselne
manjkajoče podatke si izmisli.

A: ___/2 B: ___/2 C: ___/2

