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2.2 Od pravopisa do tvitopisa – vaje
2.2.1 Pregibanje osebnih lastnih imen
a) Tvorite rodilnik in svojilni pridevnik
George –
Kreisky –
Shakespeare –
Hradetzky –
Kaye –
Chomsky –
Wilde –
García –
Wallace –
Lamartine –
Holmes –
Jacques –
Rousseau –
Zola –
Tesnière –
Disney –

Broadway –
Dumas –
Andrew –
Crusoe –
Mike –
Makarios –
Lukács –
Boccaccio –
Nixon –
Descartes –
Poe –
May –
Manet –
Sydney –
Bordeaux –

b) Lastna imena v oklepajih postavite v ustrezno obliko.
Boji v polfinalu so bili bolj izenačeni, kot so pričakovali. Presenečenje je bil poraz
_____________________ (Daniela Hantuchova) proti ___________________ (Francesca
Schiavone). Pri moških omenimo poraz najboljšega slovenskega teniškega igralca
________________ (Marko Tkalec) z Nemcem _________________ (Waske).
Znan je največji poraženec uvodnega dela tekmovanja Lige prvakov, ___________ (München
– prid.) Bayern. Za uvrstitev v 2. krog so vrata še vedno odprta _______________________
(švicarski Basel), ____________________ (francoski Lens) in ________________ (grški AEK).
2.2.2 E-tvorjenke
iPhone (tudi iP4, iP5 in iP6), iPad, iOS, iTunes, iPod, iMac, iCloud, iStore, iMessage, iWatch,
iStyle, iSpot, iHelp, iBooks, iWork, iMovie, iDrive, iPhoto, iP, iPlayer, iLife, iCal, iLoop,
iBookstore, iGlove, iStvar, iBand, iCalendar, iSight, iTouch, iWeb, iFlicks, iMaps, iDevice,
iUser, iRadar, iSteve
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iNaprava, iTelefon, iNapravica, iZadeva, iPriročnik, iTrgovina, iAplikacija pa tudi iCrap, iDiot,
iGrača, iFanatik, iFan, iNeki in sklanjanje besede iPhone kot iPhoneta/iPhonetov
10 najpogostejših e-tvorjenk
Beseda / besedna družina
Pojavitve
e-mail, e-mailing, e-majlirati
1699
e-pošta, e-poštni
722
e-knjiga, e-knjigica
420
e-naslov
201
e-novice, e-novičke
248
e-volitve
242
e-račun
181
e-trgovina, e-trgovinica
151
e-uprava, e-upravljanje
140
e-fotograf, e-fotografija
114
e-bančništvo, e-banka
104
10 najpogostejših e-tvorjenk s področja avtomobilizma
Beseda
Pojavitve
dCi
470
S-Max
375
C-Max
197
S-line
184
T-Jet
146
S-Class / s-klasa
98
E-Class / e-klasa
85
X-Trail
84
C-Elysée
73
B-Max
68
10 najpogostejših imen produktov
Beseda
Pojavitve
B-complex / B-kompleks
78
iGO
68
X-treme
57
e-Hdi
34
uTorrent
32
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V-lube
iRobot
nVidia
x-box / xBox1
X-TRM
X-Reality
N-Gage

32
29
24
16
13
12
11

2.2.3 Stvarna lastna imena
združeni narodi
evropska unija
vlada republike slovenije
mestno gledališče ljubljansko
druga svetovna vojna
lekadol
silvestrovo
vlak novomeščan
fordov novi mondeo
vozim se s fordom
liberalna stranka
mestna hiša
slovenska ustava
Predsednik slovenske vlade se je sestal s predstavniki ministrstva za notranje
zadeve/notranjega ministrstva.
Fotografiram z nikonom.
Komarje uničujem s pipsom, faraonke pa s faracidom.
dan državnosti, prešernov dan, silvestrovo, pust, novo leto, božič
aspirin, lekadol, apavrin
musliman
južni slovani
avto renault clio storia
večernica (nagrada)
1

Pri slednji besedi gre za napačen zapis imena igralne konzole Xbox.
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gostilna pri mraku
zlato vegovo priznanje
telefon nokia
ohmov zakon
sizifovo delo
uradno je bila zadnja odprava na luno apollo 17.
2.2.4 Kratice in simboli
a) Zapišite rodilniško obliko.
SSKJ
NUK
BTC
Fida

FidaPLUS
SMS
FF
FDV

Nato
FBI
Unesco
IBM

lastnoročno
rimskokatoliški
na primer
italijansko-nemški

literarnozgodovinski
in tako dalje
to je

ø1,5mm
5'10''
§290
45°

800kg/m3
300€
100N

b) Okrajšajte.
tega leta
družba z omejeno
odgovornostjo
tako imenovani
c) Označite presledke.
18kg
20°C
50%
30x40 cm

d) Popravite, če je to potrebno.
GSM-aparat
TV-sprejemnik
90-letnica
G-dur
C-vitamin (vitamin C)

A-skupina (skupina A)
7.b razred
DNK test
test DNK
20 do 30 odstotno povišanje cen

e) Označite vse pravilne zapise.
TV-hiša

TV Slovenija

HD-televizor

HD TV

TV program

HD-TV
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2.2.5 Zapis tvorjenk
a) Popravite zapis, kjer je to potrebno.
vitamin C, program TV, legokocke, žalbeseda, pedenjčlovek, temperabarve, dumdumka,
dumdumkrogla, tele-objektiv, brutoteža, Josipdol, Slovenija les, rendez-vous, fin de siecle,
East River, človek žaba, možbeseda, Cankar-dramatik, Schleswig-Holstein, angloamerištvo,
mini golf, mini golfovski, super bencin, nevojak, nekovina, antidelec, nebodigatreba, Sun Jatsen, črnobelost, zlatolaska, sreče-lov, avtogaraža, rdečebela zastava, rjavo ok, vrvohodec, tritisočak, prelep, koreferent,mso-podpisnik, TV Slovenija, jugovzhod, generalpolkovnik, TV
hiša, A diplomska naloga, sladkokisel, vitamin C, naravoslovnokulturni spomenik, SMS
sporočilo, G-dur, kolovoz, elektro oprema, avto šola, e pošta, polčas, tenis igrišče, zimsko
športni, 4. c razred, tempera barva, Ljubljana-Center, frizersko brivski salon, protidelec, črnobel, Korošec Dularjev učbenik, velikonočni, čokoladno rjav, modrikasto bel, temno zelen,
bledorjav, častilakomen, novo poročenec, TV Dober dan, Avstro-Ogrska, avstro-ogrskost,
italijanskonemški, Anglo-Američan, tule, letu, kdor koli, slej ko prej, sem ter tja, ravno tako,
čim bolj, čimveč, natanko, od zunaj, nadrobno, nasvidenje, avto moto zveza, rent-a-car
služba
fitnes center / fitnescenter / center za fitnes
fitnes oprema / fitnesoprema / oprema za fitnes
tenis igrišče / teniško igrišče / igrišče za tenis
golf klub / golfklub
mini golf / minigolf
ananasliker / ananas liker / ananasov liker
diskoklub / disko klub
džezbalet / džez balet
brutoteža / bruto teža
popzvezda / pop zvezda
kavabar / kava bar
Škofjeloški pasijon
državnozborske volitve
lesnoindustrijski obrat
premoženjskopravni postopki
svetovnonazorski
socialnovarstveni dodatek
vodnogospodarski

državnoupravni postopki
triinpolodstotna podražitev
tisočpetstokrat
termoelektrarna
visokofrekvenčni
vojaškoobrambni
psihofizični razvoj otroka
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bližnjevzhodni mirovni sporazum
narodnoosvobodilni boj
petdesetodstotni delež
devetdesetletnica
afroameriška glasba

svetopisemska zgodba
južnoameriški
živosrebrn
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