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Do prave besede – 
a ne dobesedno
V spodnje povedi vstavi pravilne barve. Pazi na pravilno obliko.

črno            belo               zeleno           rdeče         modro         pisano

„Tako mi je ime. Tukaj imate ______________ na _______________.“

„Povem ti, po teh besedah je bil čisto ___________________ od jeze, 
strahu in zavisti.“

„Od jutra do večera gara kot ____________________ živina.“

„Drugo za drugim so okoli kota pridrvela vozila z _______________ 
lučjo.“

„Potem pa je obiskal še Južno Ameriko, našo __________________ 
celino.“

„Končno mi je šef dal ____________________ luč. Zdaj lahko vložim 
projekt.“

„Ko se je vrnila s plaže, je bila ________________ kot kuhan rak.“

„Zdi se mi, da je bilo za vsakogar kaj, saj je bil spored zelo _________.“ 

„Kot znamenje žalovanja so danes pred stavbo izobesili 
_____________________ zastavo.“

„Govorili smo, se dolgo prerekali, utemeljevali argumente za in 
proti, na koncu pa smo le prišli na ______________________ vejo.“



  

„Tudi prometno nesrečo tete Valentine so omenili v 
____________________ kroniki tega tedna.“

„Ko pa je šla mimo njega in ga skrivno pogledala, je od samega 
razburjenja v obraz postal čisto________________________.“

„Marsikaj je že izkusil in doživel; njegovo življenje je res 
___________________.“

„Neverjetno, na Trgu Jurija Divjaka so v zadnjem trenutku 
preprečili ________________ gradnjo.“ 

„Pomisli, pri sosedih so danes praznovali do ______________ zore.“

„Takšne kozle strelja. Se vidi, da je še _____________________ za 
ušesi.“

„Res, slišal sem, da je plemiškega rodu. V njem se pretaka 
________________ kri.“

„Preženi vendar svoje ____________________ misli in se z nami na-
smej in zabavaj.“

„Če pravim jaz, da je _______________________, trdi on, da je 
______________________.“

„Maščevali so se tako, da so mu spustili _________________________ 
petelina na streho in le v zadnjem trenutku so gasilci preprečili, 
da ni pogorela cela hiša.“

„Povej že vendar, kaj bi rad. To, kar praviš, ni ne _______________ 
ne _______________________.“

„Danes smo se v šoli pogovarjali o ________________ planetu, ki je 
najbližji naši Zemlji.“

„Ko pa je na svoje oči videl vse podpise na papirju, mu je postalo 
jasno kot _________________ dan.“

„Le pazi. Vremenska napoved svari pred _____________________ 
smrtjo v gorah.“




