PREVERITE SVOJE ZNANJE PRAVOPISA (2. del)
Pri reševanju si lahko pomagate s Slovenskim pravopisom 2001, ki je dosegljiv na spletnem
naslovu http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

Izberite predlog.
a. Na ples grem s/z Tamaro.
b. Na večerjo gremo h/k Kovačevim
c. V gledališče grem s/z Antonom.
č. Na kosilo grem h/k Novakovim.

Poiščite in popravite pravopisne napake.
a. Mihata ni bilo doma že od včeraj.
b. Žigin avto se je pokvaril pred nakupovalnim središčem.
c. Georga ni bilo na srečanje, ki je potekalo v Novem Mestu.
č. Poleti odhajamo na potovanje v Bruxelles.
d. Ko se vrnemo iz potovanja, bomo začeli brati dela iz Evropske književnosti.

Popravite napake.
a. Znana športna nagrada je tudi Stanelyev pokal ki jo vsako leto
podelijo zmagovalnem klubu lige NHL.
b. Najeli bomo dva stanovanja oziroma hiši v katerih bomo prirejali
koncerte klasične glazbe.
c. Jutri grem hoditi v hribe ker bi rad shujšal za nekaj kilov.
č. Kupiti si moram nove hlače, ki bodo primerne za poletno vročino in
nov nahrptnik ki ga bom podarila Markotu.
d. Letos bom obiskala več Slovenskih krajev. Mislim da mi bo uspelo
videti Maribor, Radlje Ob Dravi, Opatje Selo, Črni vrh nad Idrijo…
e. Nasledne leto bom odpotovala dlje in si ogledala Firenze, Wien, New
York in Paris.

Rešitve
1. a. s; b. h; c. z; č. k
2. a. Mihe; b. Žigov; c. Georgea, Novem mestu; č. Bruselj, d. evropske
3. a. Znana športna nagrada je tudi Stanleyjev pokal, ki jo vsako leto podelijo zmagovalnem klubu lige NHL.
b. Najeli bomo dve stanovanji oziroma hiši, v katerih bomo prirejali koncerte klasične glasbe.
c. Jutri grem hodit v hribe, ker bi rad shujšal za nekaj kilogramov.
č. Kupiti moram nove hlače, ki bodo primerne za poletno vročino, in nov nahrbtnik, ki ga bom podarila Marku.
d. Letos bom obiskala več slovenskih krajev. Mislim, da mi bo uspelo videti Maribor, Radlje ob Dravi, Opatje
selo, Črni Vrh nad Idrijo …
e. Naslednje leto bom odpotovala dlje in si ogledala Firence, Dunaj, New York in Pariz.

