1. Rešitev današnje uganka je SNEG.
2. Rešitve MAT

3. Rešitve SLJ – Slavko Pregl POMLADNA TIŠČANJA 2











Poišči in izpiši pretiravanja. Zakaj jih je pisatelj uporabil?
rožnate misli
devetnajst stoletij razlagalo
vse jutro te že sprašujem
natresti nekaj ton novic
za tri četrt bilijoninke sekunde
celo večnost ni bilo
koncentrat vseh lepotcev
zgodbe začinjene z morji vonjav in dogodkov
zaliva s kolonjsko vodo

Pisatelj je pretiravanja uporabil zato, da je pomembne dogodke bolj poudaril, da je naredil zgodbo bolj
napeto.
Razloži naslednje besede, besedne zveze, misli:










tuhtaš premišljuješ
rožnate misli lepe misli
Danes je usekan. Danes ni pri pameti. Danes ne more misliti.
Delal je obraze. Delal je grimase. Spakoval se je.
Vlekel se je kot megla. Hodil je počasi.
sakramensko rad zelo zelo rad
rasejo najrazličnejši Andreji in Pipiji in Mihe tudi drugi otroci so taki, jim podobni
v kuhinjo hlipat v kuhinjo jokat
njen pokovec njen fant

Odlomek se konča: Andrej je zaprl vrata in odšel. Razmisli in zapiši, kako je preživel preostali del dneva.
To nalogo vam bom povedala za dobro jutro .

4. Rešitve NIT

Različni kraji, različni okusi
DRŽAVA
Slovenija

značilne jedi
kranjska klobasa, potica, štruklji, žganci,
gibanica, žlikrofi, jedi iz kislega zelja in
različne pogače
golaž, bograč iz štirih vrst mesa, kokošji
paprikaš, segedin, mesne palačinke; retes,
langoš, mleta rdeča paprika, madžarska
suha salama
Osnova je zelenjava in riž; stročnice, curry
Osnovno živilo je riž, ponavadi skuhan na
pari; kitajski rezanci s sojino omako; kuhajo
v voku
Domovina sira – ementalca; raclette – sir
stopljen čez kuhan krompir; mlečna
čokolada

Madžarska

Indija
Kitajska

Švica

….
….
5. Rešitve GOS

VRHNJA OBLAČILA

hlače, suknjič, jopica, dežni plašč, šal

SPALNA OBLAČILA

spalna srajca

SPODNJA OBLAČILA

spodnja majica, modrček, nogavice

ŠPORTNA OBLAČILA

vetrovka, dres, kopalke,

KOPALNIŠKO TEKSTILJE kopalni plašč, brisača
KUHINJSKO TEKSTILJE

predpasnik, prt, pogrinjek, kuhinjska brisača

OKENSKO TEKSTILJE

zavese

STENSKO TEKSTILJE

stenske obloge

TEKSTILNI IZDELKI ZA

posteljnina, vzglavnik, vzmetnica

OPREMO POSTELJ
TALNO TEKSTILJE

preproga

