
No, 9. b, končno petek, a ne? 

Lepo vas pozdravljam in upam, da ste naloge ta teden vzeli resno, jih opravili in je zato pred 

vami prost vikend! 

1. Danes se boste najprej naučili, kako pravilno uporabljati ločilo, ki mu rečemo TRI 

PIKE (…). 

 

Zapomnite si, da so pike vedno le TRI in da jih uporabljamo v dveh primerih: 

 ko ne dokončamo besede  (Vse si popackal, ti s…!) -> v tem primeru so tri pike 

del besede, zato med začetkom besede in pikami NI PRESLEDKA – rečemo jim 

STIČNE pike! 

 ko ne dokončamo misli v ali na koncu povedi (Tale punca se mi zdi …) -> v tem 

primeru med pikami in zadnjo besedo JE PRESLEDEK – rečemo jim NESTIČNE 

pike! 

Da povadite rabo treh pik, v DZ rešite še nalogo 1 na strani 141. 

 

Zdaj pa na list, na katerega ste včeraj prepisali miselni vzorec o vejici, oblikujte še 

vzorec o treh pikah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zdaj pa boste spoznali še, kdaj uporabljamo ločilo, ki se imenuje VEZAJ. To je kratka 

črtica, ki izgleda takole - in je vedno STIČNO LOČILO (to pomeni, da med njim in 

besedo ni presledka). 

Odprli boste DZ na strani 138 in s pomočjo besedila v modrem na list, na katerem 

imete že zapisa o vejici in treh pikah, samostojno oblikovali miselni vzorec o vezaju s 

primeri rabe. Izgleda naj takole: 

 

 

 

 

 

 

TRI PIKE … 

NEDOKONČANA ________(stične pike) 

Dodaj primer: 

NEDOKONČANA MISEL V / NA KONCU 

__________ (nestične pike) 

Dodaj primer: 

VEZAJ - 

  

 

  

 



3. Nekaj vaj o naučenem: 

 

a) Preberi povedi in podčrtaj pravilno zapisane besede (VEZAJ 

NADOMEŠČA VEZNIK IN): 

Slovenska zastava je belo modro rdeča/belo-modro-rdeča/belomodrordeča. 

Breg je ena najslikovitejših novo meških/novo-meških/novomeških znamenitosti. 

Rodil sem se v novo goriški/novo-goriški/novogoriški porodnišnici.  

Šola je vzgojno izobraževalna/vzgojno-izobraževalna/vzgojnoizobraževalna ustanova, 

vrtec pa vzgojno varstvena/vzgojno-varstvena/vzgojnovarstvena.  

Vesna je slovenski črnobeli/črno-beli/črno beli film. 

 

b) Dopolni s pridevnikom. Potem zapiši še tako, da bo prva sestavina številka. 

(ČE PRVO SESTAVINO ZAPIŠEMO S ŠTEVILKO, POTEM JO Z 

BESEDO POVEŽEMO Z VEZAJEM)  

Oboje je prav! 

         

dopust, ki traja dva meseca = TRIMESEČNI dopust = 3-MESEČNI dopust 

študij, ki traja pet let = ___________________ študij = ________________ študij 

palica, ki je dolga tri metre = _________________ palica = ______________ palica 

lonec, ki drži pet litrov = __________________ lonec = ________________ lonec 

voznik, ki je star štirideset let = _______________ voznik = ______________ voznik 

 

c) Podčrtaj pravilno napisane besede. (TUDI ČRKE POVEŽEMO z besedo Z 

VEZAJEM) 

Mama in oče sta praznovala 15-letnico/15 letnico poroke.  

Igra je primerna za 12-letne/12 letne otroke. 

Katera živila vsebujejo veliko C-vitamina/C vitamina?  

Zaigral sem skladbo v b-molu/b molu.  

Kdaj si bomo ogledali najnovejšo TV dramo/TV-dramo?  

 

d) V vsaki povedi podčrtaj pravilno napisani besedi.  

Oboje je prav! 

 

Spoznala je prijetnega štirinajstletnega/štirinajst-letnega/štirinajst letnega/14-letnega 

fanta.  

Zaračunali so tri-kratno/3 kratno/trikratno/3-kratno cestnino.  

Škofjeločani so že praznovali 1000letnico/1000-letnico/tisoč letnico/tisočletnico 

svojega mesta.  

Kupiti moram sto-vatno/100 vatno/stovatno/100-vatno žarnico. 

 

V ponedeljek vam pošljem rešitve! Lep vikend! 

Barbara V. 

 

 



 


