
1. Ko je jedel, je bil kobilica, ko se je  
najedel, je postal lenivec. 

 A Jedel in prebavljal je hitro.
 B Jedel in prebavljal je počasi.
 C Jedel je hitro, prebavljal pa počasi in leno.
 Č Jedel je počasi in leno, prebavljal pa hitro.

2. Klikerji so mi primrznili.
 A Ne razumem.
 B Ne delajo mi roke.
 C Ne morem se premikati.
 Č Mislim prehitro.

3. Koleščki v njegovi glavi so glasno  
ropotali in kmalu našli rešitev.

 A Kolesa so se glasno premikala.
 B Govoril je glasno in našel rešitev.
 C Ni razmišljal in našel je rešitev.
 Č Razmišljal je in našel rešitev.

4. Soba je bila tip top.
 A Soba je bila premajhna.
 B Soba je bila zelo velika.
 C Soba je bila urejena.
 Č Soba je bila umazana.

5. Tako tičita skupaj, kot bi bila  
žoga njegova druga glava. 

 A Žogo ima ob glavi.
 B Z žogo sta nerazdružljiva.
 C Žoga je kot njegova glava.
 Č Ima dve glavi.

6. Ranta je izgubil svoj skalp.
 A Ranta je izgubil žogo.
 B Ranta je izgubil dlake.
 C Ranta je izgubil čelado.
 Č Ranta je izgubil svojo staro pričesko.

7. Takrat pa kugla seka.
 A Takrat pa sonce sije.
 B Takrat pa sneži.
 C Takrat pa pada toča.
 Č Takrat pa dežuje.

8. Njegovi možgani pa so tako ali  
tako še vedno šteli ovčke.

 A Slišal je ovčke.
 B Videl je ovčke.
 C Še vedno je bil zaspan.
 Č Ni mogel zaspati. 

9. Opa, Ranta, slišali smo, da si menda  
požrl leksikon!

 A Slišali smo, da si se najedel.
 B Slišali smo, da si strgal leksikon.
 C  Slišali smo, da si še vedno lačen.
 Č Slišali smo, da si se naučil. 

10. Rad bi govoril z vami na štiri oči, če je možno.
 A Rad bi govoril z vami in še s tremi drugimi.
 B Rad bi govoril z vami in še z dvema drugima.
 C Rad bi govoril z vami na samem.
 Č Rad bi govoril z vami v zaprtem prostoru.

Kaj pomeni, če nekdo reče …?

 KVIZ

 10.  Kaj bi se zgodilo, če bi Ranta srečal znanega košarkarja? Napiši njun pogovor. Pogovarjata naj se  
o košarki, treningih ipd. 

 11.  Kaj pa, če je Ranta ljubitelj rapa, a tega ne pove? Poslušaj Nipkejev rap Noben me ne razume in  
ga predelaj tako, kot bi ga povedal Ranta.

  Najboljšo izvedbo v razredu posnemite in objavite na spletni strani Bralnica ustvarjalnica.
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