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SLOVENŠČINA
V OBLAKU

Rešitve nalog iz samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 9. razredu osnovne šole

KNJIŽNI IN NEKNJIŽNI JEZIK
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Slovenski jezik v
času in prostoru

14.

Zgodovina slovenskega jezika

Vodoravno:
2. Valentin Vodnik
5. Abecednik
6. Biblija
7. Primož Trubar
8. gajica
Navpično:
1. Brižinski spomeniki
3. Jurij Dalmatin
4. bohoričica
5. Adam Bohorič

2.

šol, šolarjev in učenih ljudi;
cesarji, kralji, vojvode, vseh vrst oblasti in gosposke;
mestih in trgih;
župnijah (duhovniki, kaplani in cerkovniki);
(slovensko) brati, pisati in na pamet povedati
katekizem s kratko razlago.
4. Na Hrvaško, Madžarsko, v Avstrijo in Italijo.
5. Ker so v rokopisih, ki so takrat nastali, narečne
posebnosti (npr. v Celovškem rokopisu so značilnosti
gorenjskega narečja).
6. 1550, Abecednik, Primož Trubar
1584, Jurij Dalmatin
7. b
8. V latinščini. Ker je slovnico priredil po vzoru
latinskega jezika.
9. Da jezik ni enoten, da drugače govorijo Kranjci,
Korošci, Štajerci in Dolenjci.
Način.
Skupaj z besedo, ki sledi.
inu – dodan je še u
Slovenski jezik se ne govori povsod enako in
na isti način.
10. a) Pismenost ali gramatika/slovnica za prve šole
b) 1811 v Ljubljani.
c) V šolah.
11.

Slovenski jezik v Sloveniji in zunaj nje
1.
Organizator
Udeleženci
Čas
Trajanje
Cena tečaja
Cena bivanja
E-naslov za
prošnjo za
štipendijo
3.

Center za slovenščino kot drugi in tuji
jezik Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani
mladostniki (13–17 let)
prva dva tedna v juliju
14 dni
567 €
210 €
mladinski.tecaj@ff.uni-lj.si

Aleksander
Bosna in Hercegovina
Babica je Slovenka.
Obiskuje dopolnilni pouk
v Združenju Slovencev
Triglav.
Zadovoljen, da je več
skupin, da se lahko nauči
kaj novega.

BOHORIČICA
GAJICA
z
c
zh
č
∫
s
∫h
š
s
z
sh
ž
13. 6. stol. – naselitev Slovanov: praslovanski jezik
972 – Brižinski spomeniki (karolinška minuskula):
ni še narečij
14. in 15. stol. – Celovški rokopis, Stiški rokopis,
Starogorski rokopis: narečja
1550 – Primož Trubar: Abecednik, Katekizem
(prvi slovenski knjigi)
1584 – Jurij Dalmatin: prevod Biblije; Adam Bohorič:
Zimske urice (slovnica v latinščini)
18. stol. – 3 knjižni jeziki: kranjski, koroški, štajerski
1. polovica 19. stol. – Jernej Kopitar: slovnica
v nemščini; Valentin Vodnik: slovnica v slovenščini;
Lublanske novice (prvi časopis); gajica
2. polovica 19. stol. – Stanislav Škrabec:
pravila knjižne izreke; Fran Levec: Slovenski pravopis
20. stol. – Slovar slovenskega knjižnega jezika:
Jože Toporišič: Slovenska slovnica; Slovenski pravopis

X
Rodil se je v Sloveniji in
tukaj živel do 6. leta.
Stefano
Italija
X
Sodeluje v kulturnih in
športnih društvih.
v MPŠ bi rad izboljšal svoje
znanje slovenščine.
Najbolj sta mu všeč
slovenski jezik in narava.
X
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Viktorija
Argentina
Oče in dedek sta Slovenca.
Obiskuje slovenski
srednješolski tečaj.
V MPŠ je prišla s sošolci,
da bi se bolje naučila
slovensko in začutila
korenine.
Všeč so ji narava, rastline,
Bled, reka Soča in to, da je
manj ljudi kot v Argentini.
Vedno je bila povezana
s slovensko kulturo in
navadami.
Amira
Egipt
Babica je Slovenka.
Slovenščino se uči
na daljavo.
Bila je že lani in ji je bilo
všeč, spoznala je veliko
ljudi.
Zanima jo kultura,
všeč so ji slovenski kraji
Je članica slovenske
folklorne skupine.

5.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

16.

17.

18.
21.

23.

Besede

a) Stefano.
b) Viktorijini in Amirini.
c) Amira.
Aleksandrinke so bile Slovenke, ki so od druge
polovice 19. stoletja do 2. svetovne vojne odhajale
v Egipt, zlasti v Aleksandrijo. Tam so opravljale
predvsem delo varušk, kuharic, hišnih pomočnic ipd.
zamejstvo – živeti za državno mejo
izseljenstvo – izseliti se
zdomstvo – oditi od doma/z doma
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, na Madžarskem
in Hrvaškem
italijansko in madžarsko manjšino v Republiki
Sloveniji
Italija: 2, 4, 5, 3, 1
Avstrija: 5, 2, 4, 3, 1
Madžarska: 2, 1 ,4, 3
Slovenija: 4, 1, 3, 2
Npr.: Ferlach – Borovlje (Avstrija), Graz – Gradec
(Avstrija), Gorizia – Gorica (Italija), Tarvisio – Trbiž
(Italija), Rábatótfalu – Slovenska ves (Madžarska),
Orfalu – Andovci (Madžarska).
Slovensko ime. Če imamo slovensko besedo,
jo vedno uporabimo.
slovenščina kot tuji jezik – za tiste, ki se jo učijo
običajno (na tečaju) zunaj Slovenije
slovenščina kot prvi jezik – za vse tiste, ki se jo naučijo
najprej oz. kot materni jezik
slovenščina kot drugi jezik – za italijansko in
madžarsko manjšino ter Rome v Sloveniji in za vse, ki
so se v Slovenijo preselili, a jim slovenščina ni materni
jezik
a) uradni jezik in državni jezik
b) drugi jezik
c) dvojezične učbenike
č) prvi jezik, tuji jezik
d) tuji jezik
a) Večina državljanov Slovenije je po narodnosti
Slovencev.
b) V Sloveniji so uradni jeziki slovenščina, italijanščina
in madžarščina.
c) Javni napisi so ponekod v Sloveniji v slovenščini in
madžarščini oz. italijanščini.
č) Pomembni obrazci javne uprave so v vseh treh
uradnih jezikih.
Slovenščina je eden od uradnih jezikov Evropske unije
od leta 2004. Ne, niso vsi evropski jeziki uradni jeziki
te zveze držav, npr. norveščina ni.
a) oseba, ki se priseli v državo
b) oseba, ki spreminja stalno ali začasno bivališče
c) oseba, ki beži v tujino pred nevarnostjo
č) oseba, ki prosi za azil (zaščito) oziroma ga dobi
d) oseba, ki se začasno izseli v tujino zaradi dela,
zaposlitve
Graf prikazuje priselitve in odselitve v obdobju od
1960 do 2017. Iz grafa je razvidno, da je v Sloveniji
skoraj vsako leto več priseljencev kot izseljencev.
Največ priseljencev je prišlo med letoma 2005 in 2010.

Tvorjenke in netvorjenke
2.
3.
5.

Tvorba manjšalnic.
Manjšalnica od veja, ločilo, trepalnica.
a) jajčece – majhno jajce, spolna celica
b) avtek, avtoček – majhen avto, igračka
c) pesmica – majhna (kratka) pesem
č) iglica – majhna lista, koničast list
d) striček – majhen stric, starejši moški (ljubkovalno)
e) bobenček – majhen boben, mrenica v ušesu
f) jaslice – majhne jasli, kipci ob božiču
g) hišica, hiška – majhna hiša, zunanje ogrodje
nekaterih živali
6. Npr.:
a) rokovati se, ročna, odročiti, naročje, ročica,
rokavica, rokav …
b) zidak, zidni, zidovje, zazidati, obzidje, zidec …
c) krožiti, obkrožiti, krožni, krožnica, krožišče, krožec …
7. kuhar, kuhalnica, kuhanje, kuhinja, kuharček
igralec, igrača, igranje, igrišče/igralnica
8. a) kuhar, kuharica
b) tekmovalec, tekmovalka
c) čistilec, čistilka
č) bralec, bralka
d) zmagovalec, zmagovalka
e) učenec, učenka
f) gledalec, gledalka
samostalnik
vršilca dejanja
9. a) ta, ki pleše
b) ta, ki slika
c) ta, ki predava
č) ta, ki gasi
d) ta, ki dela
e) ta, ki pazi
f) ta, ki orje
10. likalnik – to, s čimer likamo
radirka – to, s čimer radiramo
brisača – to, s čimer brišemo
kosilnica – to, s čimer kosimo
sesalnik – to, s čimer sesamo
samostalnik
glagol
orodje dejanja
11. a) čakalnica
b) kuhinja
c) predavalnica
č) smučišče
d) kopališče
e) stanovanje
f) gradbišče
g) parkirišče
12. a) to, kjer počivamo
b) to, kjer bivamo
c) to, kjer čakamo
č) to, kjer plešemo
d) to, kjer ležimo
samostalnik
prostor dejanja
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13. a) kričanje
b) božanje
c) spanje
č) kuhanje/kuha
d) računanja
e) grožnja/grozenje
14. a) to, da skačemo
b) to, da šivamo
c) to, da pripovedujemo
č) to, da lažemo
d) to, da hodimo
samostalnik
glagol
dejanje
15. Npr.:
a) Naša hoja se je zelo vlekla.
b) Njihovo druženje je vedno veselo.
c) Njegov nastop je navdušil vse.
č) Njegovo žaganje se je slišalo daleč naokrog.
d) Njegovo odkritje je spremenilo svet.
e) Razvrščanje odpadkov je obvezno.
f) Spanje mora biti kakovostno.
16. a) vodovje
b) drevje
c) grmovje
č) listje
a) srednjega
b) edninski
17. a) meščan, meščanka
b) državljan, državljanka
c) Prekmurec, Prekmurka
č) Novomeščan, Novomeščanka
d) Primorec, Primorka
e) Afričan, Afričanka
18. a) lepotec, lepotica
b) zapravljivec, zapravljivka
c) bogataš, bogatašinja
č) bolnik, bolnica
samostalnik
pridevnik
nosilca lastnosti
19. a) hitrost
b) poštenost/poštenje
c) zvestoba
č) zdravje
d) revščina/revnost
20. a) to, da si vztrajen
b) to, da si prepričljiv
c) to, da si lep
samostalnik
pridevnik
lastnost
21. a) resnicoljuben
b) vrtoglav
c) dobrovoljen
č) redkobeseden
pridevnik
lastnost
22. to, kjer zdravijo/kjer se zdravi
tak, ki ima moč
majhna soba
to, s čimer pišemo
to, kjer skačemo

to, da smrčimo
skupina kamnov
prebivalec vasi
ta, ki opravlja
to, da si bolan
tak, ki rad da
23. svetovalec
vrtalnik
drsališče
petje
vejevje
otočan
poštenje/poštenost
modrook
24. deklico/dekletcem, dobrosrčnim, velikanom, starosti
25. a) 4
b) 1
c) 17
č) 3
d) 15
e) 13
f) 8
g) 10
h) 7
i) 12
j) 6
k) 9
l) 14
m) 2
n) 5
o) 16
p) 11

Pravopisna in
pravorečna
pravila
2.

a) DA
b) NE
c) DA
č) DA
d) NE
e) NE
f) DA
g) NE
h) DA
	
Zvočniki za platnom oddajajo največ zvoka (tudi
govor), stenski pa oddajajo zvoke okolja, šume
in glasbo.
Prve filmske projekcije so bile konec 19. stoletja.
Obiskovalci so bili nad prvimi filmi navdušeni.
Kino so lahko obiskovali tudi manj premožni,
ker vstopnice niso bile tako drage kot npr.
za gledališče.
3. a) P
 rve premikajoče se slike na traku so iz sredine
19. stoletja, prve filmske projekcije pa iz leta 1895.
b) O
 dprtje Kinodvora je bilo leta 1923, takrat se je
imenoval Ljubljanski dvor.
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4.

5.

6.
7.

a) predvajanje
b) preluknjan
c) kinematograf
č) risanka
d) dokumentarec
Npr.:
a) biologija; V katero vrsto uvrščamo to žival?
b) trgovina; Obleki pomerite v kabini.
c) slikarstvo; Izberite večje platno za slikanje.
č) šola; V učilnici je en projektor.
d) šiviljstvo; Na koncu je rob obšila s trakom.
e) glasba; Zvočniki na radiu ne delujejo.
a) barvni film
b) zvočni film
c) igrani film
a) kabina, v kateri so naprave za predvajanje filma
b) oseba, ki pregleduje vstopnice
c) program filmov (z naslovi in datumi predvajanj)
č) film, ki prikazuje kazniva dejanja in odkrivanje teh
d) film, ki prikazuje življenje kavbojev
e) film, v katerem je izvirni govor nadomeščen
z drugim jezikom
f) f estival, na katerem predvajajo filme (in izbirajo
najboljše)

OZKI O
balkon
okolje
opera
ozek
zvok

11.
14.

Pravopisna in pravorečna pravila –
ponovitev

16.

1.

Oklepaj loči podrobnejši podatek od preostalega dela
povedi. V oklepaju so podrobnejši podatki o filmu.
2. dvodelno, stično
3. Danes gledamo igrane dokumentarne in animirane
filme iz Amerike, Evrope in tudi drugih koncev
sveta. Včasih se ob njih smejimo, včasih na skrivaj
jokamo. Filme gledamo s slovenskimi napisi ali
sinhronizirane. Nekateri filmi so na sporedu hkrati
v več kinematografih po Sloveniji, nekateri igrajo
samo v enem kinu. Včasih so na sporedu več tednov,
drugič pa moramo pohiteti, da jih vidimo.
4. a) Dragi ljubitelji filma! Prihodnji teden se bo začel
filmski festival. Pravočasno si zagotovite vstopnice!
S klicajem lahko čustveno poudarimo del besedila/
poved.
5. Danes imajo nekateri kinematografi redne programe
za otroke in mlade: Kinobalon v Kinodvoru v Ljubljani,
Filmšula v Kosovelovem domu v Sežani, Kinozaver
v Velenju, Filmski vrtiljak v Novi Gorici.
6. a) Tri.
b) Štiri.
c) Z e.
č) E.
d) K in c.
7. 25, 5, 20, 29, 8, 21
8. Danes, tridesetega julija, je vstop v kino prost.
9. ozki o in ozki e: RDEČI, MODRI, SEDEŽ
široki o in široki e: OSMA, ENA
polglasnik: PES, ČETRTEK, VRSTA
10. balkon, biljeter, Celje, dež, govor, koncert, meter,
okolje, opera, operater, oseba, ozek, pomen,
projekcija, prostor, sen, stena, zvok

17.
18.
19.

20.

21.
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ŠIROKI O
govor
prostor

OZKI E
meter
oseba
projekcija
stena

ŠIROKI E
POLGLASNIK
biljeter
dež
Celje
sen
koncert
operater
pomen
MARIBOR, VELENJE, OTROK, ŽIVLJENJE, PES, KLOBUK,
GOVOR, PRIJATELJICA, SMETANA, SRCE, LEV
a) l ahko
lahko
b) tema
tema
c) govori
govori
č) traku
traku
d) strani
strani
e) skrbi
skrbi
a) trg – trk
b) log – lok
c) bok – bog
Različen.
trg, trga
trk, trka
log, loga
lok, loka
bok, boka
bog, boga
Izgovor se spremeni.
glasba, glasbilo, uglasbiti, glasbena, glasilke,
glasovalec, glasovi, uglasiti
Črka s se izgovarja kot s ali kot z.
Polglasnik.
a) septembrski izlet
b) metrske deske
c) koprska znamenitost
Zadnja črka e izpade.
a) helikopterski
b) jedrnat
c) jedrska
č) kilometer
d) litrski
e) magistrska
f) november
g) partnerstvo
h) vetrna
i) zajtrk
a) NE
b) DA
c) NE

e) h Gregorju
f) h kači
g) k človeku
28. Predlog s rabimo pred besedami, ki se začnejo
s črkami t, s, h, š, k ,f ,c, p, š, č.
Predlog h rabimo pred besedami, ki se začnejo
s črkama k in g.
29. a) uliti se
b) vztrajati
c) usesti se
č) udariti
d) ustaviti se
e) Evropa
f) avtomat
g) izpit
h) nikdar
i) poljubček
j) regrat
k) občutek
l) bergla
m) daljša
n) Pariz
o) pletilka
p) glasba
r) škatla
s) pacient
š) olimpijski
30. a) luknjica
b) ničel
c) filmski
č) razžre
d) zmanjkalo
e) vsakdanjega
f) kdaj
g) 35-milimetrskem
h) daljša
i) cev, navdušeni, predstav
j) odprl
k) Sneguljčici
l) kavbojske
m) vstopnice
n) manj

22.
črka V = glas V
dvorana
svetilka
vrsta
vrtnar
zvočnik
velik

črka V ≠ glas V
cev
vstopnica
davnega
nagajiv
tednov

23.

24.

25.

26.

27.

črka L = glas L
črka L ≠ glas L
ansambel
del
balkon
pepel
dekle
fižol
film
dolg
luknjica
okrogel
material
imenoval
platno
strel
stolp
daleč
polž – L ne kot L
pav – V ne kot V
lev – L kot L, V ne kot V
volk – V kot V, L ne kot L
vrv – prvi V kot V, zadnji V ne kot V
čoln – L ne kot L
a) kolk
b) brv
c) molk
č) vhod
d) pokrov
e) poln
f) črv
g) polh
h) stol
i) brivec
j) vzdolž
k) domov
l) dolg
m) vstati
n) bralec
Na začetku je imela dvorana v Kinodvoru več kot 500
ozkih lesenih sedežev.
Naprave, ki osvetljujejo platno in predvajajo zvok,
so v operaterski kabini.
S temi napravami tudi preverjajo, ali je v dvorani
pravšnja temperatura.
Prve filmske projekcije so povezane z bratoma
Lumière.
Obiskovalcem se je zdel smešen film s fantom, ki stopi
vrtnarju na gumijasto cev.
Prva prizorišča kina so bila v kavarnah, salonih, parkih
in cirkusih in se ne morejo primerjati z današnjimi
kinodvoranami.
Zaradi nižjih cen vstopnic so k obisku filmskih
predstav pritegnili vedno več obiskovalcev.
Igralec se je po letih igranja pred filmskimi kamerami
vrnil h gledališkemu odru.
a) s filmom
b) z vrvjo
c) z občutkom
č) z mesecem
d) k prodajalcu

Pomišljaj in vezaj (– in -)
1.

2.
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Pet.
Končna: . !
Nekončna: , – NE
V dolžini in stičnosti.
Ljubitelji filma iz 34 evropskih držav in 43 mest so
med nominiranimi filmi izbrali zmagovalca – francoski
film Wallay.
Dečka oče čez poletje iz domače Francije pošlje
na prevzgojo k širši družini na drugo stran
Sredozemskega morja – na podeželje Burkine Faso.
Mednarodni filmski festival ZOOM se je v soboto
končal s podelitvijo zlatih klap – nagrad za najboljši
film.
Na ogled bo 97 celovečernih in 17 kratkih filmov –
tudi trije filmi slovenskih ustvarjalcev
To je zabaven dokumentarni film o najstnicah, ki svoje
talente odkrijejo skozi nenavaden šport – jahanje
lesenih konjičkov.

4.
5.

6.

7.
10.

11.
12.

13.
14.

22. a) LCD-zaslonu
b) Mp3-datoteka
c) 
č) 
d) DVD-predvajalnik
e) GPS-a
f) 
23. a) kulturno-športni program
b) madžarsko-slovenska meja
c) Društvo slovensko-škotskega prijateljstva
č) kanadsko-ameriška nadaljevanka
d) francosko-nemška vojna
e) vzgojno-izobraževalna ustanova
24. a) Ljutomersko-Ormoške
b) Bohinjsko-Tolminske
c) Krško-Brežiško
č) Ribniško-Kočevsko

S pomišljajem.
Z oklepajem.
a) Oskarja je igralki kasneje – na zabavi po podelitvi –
odnesel nepridiprav, a ga je kmalu dobila nazaj.
b) Izbirate lahko med štirimi filmi, enega – Fant
z oblaki – pa ne bomo mogli predvajati.
c) Tadej se je v šoli za kaskaderje učil borilnih veščin,
skočil je iz tretjega nadstropja – seveda na blazino –
in celo zagorel.
a) Vse filme, izbrala jih je žirija, si boste lahko ogledali
v rednem programu.
b) Izjemen uspeh filma (videlo ga je skoraj 30.000
gledalcev) je bil presenečenje za vse.
Enodelni. Predložni.
Stično.
Od 12 do 14 let.
a) od Ljubljane do Reke
b) o
 d Celja do Granade, iz Ljubljane do Madrida,
iz Madrida do Granade, od letališča do hotela
c) med Ledavo in Muro
č) od 2 do 3 ure
od ponedeljka do petka: ponedeljek–petek
od 18.00 do 20.00: 18.00–20.00
od 1. 3. do 21. 4. 2019: 1. 3.–21. 4. 2019
a) 
b) str. 154–158
c) 8.00–10.00
č) 
d) 1862–1954
e) 
a) tisoč, desetkrat, desetkrat, stokrat
b) štiristogramsko, stogramske

Pisanje skupaj, narazen ali z vezajem
1.

Vabljeni na ogled novega slovensko-ameriškega
celovečernega filma!
Razločevanje med besedami.
Vezaj pomeni »in«, torej slovenski in ameriški,
pridevnik celovečerni pa je nastal iz besedne zveze
»cel večer«.
2. a) znanstvenofantastični film
b) latinskoameriška nadaljevanka
c) celoletna vstopnica
č) visokoprodukcijski spektakel
3. a) drugorazrednih
b) čilsko-argentinske
c) športnoplezalni
č) Južnoafriška
d) slovensko-hrvaška
e) narodnozaveden
6. Na rumeno-rdečem zvezku sta dve različni barvi;
rumena in rdeča.
7. a) 
b) živo rdečem/živordečem
c) 
č) 
d) modro-beli, 
e) svetlo rumene/svetlorumene
8. a) Svoje družine ne bi zamenjala.
b) Mislim, da nimam posluha za glasbo.
c) Ne morem povedati, kaj čutim.
č) Nismo prepričani, da smo se dovolj učili.
d) Mama mi ne dovoli ostati zunaj do teme.
e) Vsi menijo, da noče imeti prijateljev.
f) Ne bo se jim treba igrati na umazanih tleh.
g) Pridite, ne bo vam žal!
9. ločeno, skupaj
10. a) ne morem
b) Ne bi
c) ne bom
č) nisi
d) ne sme
e) Ne vemo
f) ne ljubi

ZAPIS Z BESEDO
ZAPIS S ŠTEVILKO
stoletna vojna
100-letna vojna
petcentimetrska deska
5-centimetrska deska
štirinajstletni fant
14-letni fant
desettedenske počitnice
10-tedenske počitnice
štiriletna šola
4-letna šola
šestdesetkilogramski projektor 60-kilogramski projektor
15. sedem metrov, sto leti, 17,5-milimetrsko, stoletnici,
61. kongresa, desetminutnim filmom, treh
obnovljenih, prvega slovenskega, 1931, deset let,
173, prvi pogled, dvomilijonski narod, 150.000 ljudi
16. skupaj, narazen, stoji, skupaj
17. a) 15 let – petnajst let
b) 15. leta – petnajstega leta
c) 15-letni – petnajstletni
18. a) D-vitamina
b) e-naslova
c) D-duru
č) U-profil
d) B-kategorije
20. a) 3D-projekcija
b) UV-svetloba
c) RTV-hiša
21. a) SMS-e/SMS-je
b) NUK-a
c) SSKJ-ju
č) GSM-a/GSM-ja
d) GPS-om/GPS-jem
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11. a) ne moremo
b) Nemalokrat
c) ne bo
č) Ne glede
d) ne smejo
e) ne bi
f) ne vejo
12. a) v redu
b) drug drugemu
c) o tebi
č) od vseh
d) Z veseljem
e) naenkrat
f) po nesreči
g) na primer
h) na koncu
i) z njim, z mano
j) vnaprej
k) na pomoč
13. a) 4
b) 5
c) 3
č) 6
d) 1
e) 2
14. a) Včasih
v časih
b) natanko
na tanko
c) Po tem
potem
č) za to
zato
d) predvsem
pred vsem
e) med tem
Medtem
f) zatem
za tem
15. a) v redu
b) izza
c) Z mano
č) Na žalost
d) Po moje
e) Obenem
f) Na koncu
g) Odslej
h) na primer
i) Nazadnje
j) v napoto
16. s prvim, zares, Na začetku, med drugim, zato,
v dvoranah

17.
več
večji
dlje
prej
manj
manjši
bliže/bližje
kasneje/pozneje

+
čim več
čim večji
čim dlje
čim prej
–
čim manj
čim manjši
čim bliže/
čim bližje
čim kasneje/
čim pozneje

največ
največji
najdlje
najprej
najmanj
najmanjši
najbliže/najbližje
najkasneje/
najpozneje

18. a) Navsezgodaj
b) Mladoporočenca
c) 
č) kajne
d) najbolj
e) 
f) najhitreje
g) marsikdaj
h) ravnokar
i) 
j) malokrat
k) manjvrednega
19. brez sledu, 14-letna, devetošolka, svetlolaska,
sto petinpetdeset, zeleno-bel, najbližjo
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