
REŠITVE PRAVOPISNIH VAJ 

 

 

1. Dopiši manjkajoče vejice v besedilu Zelišča v kuhinji. 

 

Enolončnice bodo okusnejše z lovorovim listom, cikorjo, drobnjakom, koprovim semenom, 

sladkim janežem, česnom, meliso, luštrekom, majaronom, meto, origanom, peteršiljem, 

žajbljem, šetrajem in timijanom. H kislemu zelju dodamo koper, semena sladkega janeža, 

luštrek, šetraj, pehtran in timijan. V krušno testo lahko vmesimo kumino, drobnjak, koper, 

sladki janež, luštrekovo seme, rožmarin, sončnično seme in timijan. (Po knjigi Zelišča.) 

  

 

 

 

2. V sestavku Ljudsko slovstvo manjkajo vejice. 

 

Ljudske lirske pesmi izražajo vsakdanje človekovo življenje, njegovo delo, njegova čustva ob 

različnih dogodkih in njegov odnos do narave. Obredno-običajske pesmi so kolednice in 

jurjevske pesmi v Beli krajini, kresne, plesne, ženitovanjske pesmi, osmrtnice, zagovori zoper 

bolezen in uroke ter pobožne pesmi. K plesnim pesmim uvrščamo prekmurski meštrski ples, 

ribniško pesem o lončarjih, šuštarsko polko in potrkan ples. Zanimive so tudi ljubezenske, 

vojaške, kmečke in stanovske pesmi (furmanske, flosarske), pivske, šaljive in zabavljive ter 

otroške pesmi. 

 

 

 

3. Dopiši vejice v sestavek Kitajska kuhinja. 

 

Splošen vtis je, da je azijska kuhinja od vseh najbolj zdrava, a ni nujno, da je res tako. Mnoge 

jedi so pripravljene z obilico maščobe, predvsem to velja za kreme in omake. Če za prilogo 

zberete pečen riž, boste spravili vase toliko kalorij, ki bi zadostovale za ves teden … 

Izogibajte se hrani, ki je pečena v testu, hrani ki je ocvrta, hrani ki je kuhana v kokosovem 

mleku. Če želite ohraniti vitkost, ne boste jedli pečenih rebrc, pekinške race … Brez skrbi si 

privoščite kuhan riž, dušeno zelenjavo, jedi na žaru, ribe in vse vrste bistrih juh. (Po reviji 

Pepita.) 

 

 

 

 

4. Poved je zaključena s končnim ločilom. Dopiši manjkajoča. 

 

V knjižici Prva pomoč je veliko nasvetov. Poglavja so razdeljena na več podpoglavji.  

Vsako se začne z vsebinsko najpomembnejšo povedjo. Poglejmo nekatere: Kaj lahko naredim 

sam? Kdaj je potrebna zdravniška pomoč? Bolje preprečiti kot zdraviti. Ohrani mirno kri in si 

pomagaj sam. 

 

 

 

 

 



5. V besedilu o Cankarju popravi velike začetnice. 

 

Ob Tivoliju stoji Muzej novejše zgodovine Slovencev. Nameščen je v moderno obnovljenem 

Cekinovem gradu. Nad njim se vzpenja grič Rožnik, znan kot Cankarjev vrh. Največji mojster 

slovenske besede je tukaj napisal Belo krizantemo, Lepo Vido, Grešnika Lenarta in podobe iz 

sanj. Cankar je večkrat obiskal Lojza Kreigherja v Slovenskih goricah. Z njim je razpravljal o 

Slovencih in ostalih balkanskih narodih. Ko je dopolnil štirideset let, se je poslovil od 

Rožnika. Kakor piše, se je počutil kot njegov hlapec v Hlapcu Jerneju in njegovi pravici. 

 

 

 

 

6. V Cankarjevi Vrhniki popravi v lastnih imenih velike začetnice. 

 

Vrhniko, Cankarjev rojstni kraj, danes mestece ob Ljubljanici, sestavljajo: naselje Hrib s farno 

cerkvijo Svetega Pavla, vas na severni strani Trojice – imenovana Vas, naselje Breg na levi 

strani Ljubljanice ter Nova in Kačja vas. Posebni del Vrhnike je Cankarjev »Klanec 

siromakov«, ki se vzpenja proti Trojici. Turistično zelo obiskan je Močilnik, katerega vrh 

krasi kapelica Svetega Antona. Blizu Vrhnike je Betajnova. Njeno ime poznamo po knjigi 

Kralj na Betajnovi. 

 

 

 

 

 

7. Izpiši krepko tiskane besede, pazi na ustrezen zapis velike začetnice. 

 

Španija se razteza po večini Pirinejskega polotoka, poleg tega ozemlja pa zavzema še 

Kanarske otoke v Atlantiku in Balearske v Sredozemlju in enklavi Ceuto in Melillo v severni 

Afriki.  

Na zahodu je soseda Španije Portugalska, na vzhodu in severozahodu meji na Francijo in 

Andoro. Španija je znana po svojih obalah, le malokdo pa ve, da je druga najbolj gorata 

država v Evropi. Najvišji vrh v državi je 3716 metrov visok Pico de Teide na otoku Tenerife 

na Kanarskih otokih. Barcelona je drugo največje in drugo najpomembnejše mesto v Španiji, 

večji španski mesti sta še Valencia in Sevilla. 

 


