
22. 5. 2020 

Pozdravljeni, v tem tednu še nekaj vaj, najprej pa seveda rešitve prejšnje 

naloge: 

Po MK 

1) Brez sošolcev bi bilo v šoli dolgočasno. 

samostalnik vprašanje sklon 

sošolcev Brez koga/česa bi bilo dolgočasno? ROD 

šoli V kom/čem bi bilo dolgočasno? MEST 

 

2) Boštjan se je na sprehod odpravil s psom. 

samostalnik vprašanje sklon 

Boštjan Kdo/kaj se je odpravil na sprehod? IM 

sprehod Na koga/kaj se je odpravil? TOŽ 

psom S kom/čim se je odpravil na sprehod? OR 

 

3) Babici bom za rojstni dan kupila rože. 

samostalnik vprašanje sklon 

babici Komu/čemu bom kupila rože? DAJ 

dan Za koga/kaj bom babici kupila rože? TOŽ 

rože Koga/kaj bom kupila babici? TOŽ 

 

4) Poleti si želim s starši za več dni oditi v gore. 

samostalnik vprašanje sklon 

starši S kom/čim si želim oditi v gore? OR 

dni Za več koga/česa si želim oditi? ROD 

gore V koga/kaj si želim oditi? TOŽ 

 

5) Zakaj Jakcu nočeš posoditi svinčnika? 

samostalnik vprašanje sklon 

Jakcu Komu/čemu nočeš posoditi svinčnika? DAJ 

svinčnika Koga/česa nočeš posoditi Jakcu? ROD 

 



6) Ob lopi za hišo se je bohotil košat hrast. 

samostalnik vprašanje sklon 

lopi Ob kom/čem se je bohotil hrast? MEST 

hišo Za kom/čim se je bohotil hrast? OR 

hrast Kdo/kaj se je bohotil? IM 

 

7) Rad bi popil skodelico čaja brez sladkorja.                                                                                              

samostalnik vprašanje sklon 

skodelico Koga/kaj bi rad popil? TOŽ 

čaja Skodelico koga/česa bi rad popil? ROD 

sladkorja Čaj brez koga/česa bi rad popil? ROD 

 

8) Med odmorom so fantje za šolo igrali nogomet.  

samostalnik vprašanje sklon 

odmorom Med kom/čim so igrali nogomet? OR 

fantje Kdo/kaj je igral nogomet? IM 

šolo Za kom/čim so igrali nogomet? OR 

nogomet Koga/kaj so igrali? TOŽ 

 

9) Štefka je stekla mimo brata naravnost k očetu. 

samostalnik vprašanje sklon 

Štefka Kdo/kaj je stekel mimo brata? IM 

brata Mimo koga/česa je stekla Štefka? ROD 

očetu H komu/čemu je stekla Štefka? DAJ 

 

10) Nekaj piškotov smo namazali z marmelado, nekaj pa namočili v čokolado. 

samostalnik vprašanje sklon 

piškotov Nekaj koga/česa smo namazali z marmelado? ROD 

marmelado S kom/čim smo namazali piškote? OR 

čokolado V koga/kaj smo namočili piškote? TOŽ 

 

11) Na mestnem trgu so priredili koncert rokovskih skupin. 

samostalnik vprašanje sklon 



trgu Na kom/čem so priredili koncert? MEST 

koncert Koga/kaj so priredili na trgu? TOŽ 

skupin Koncert koga ali česa so priredili? ROD 

 
Spregaj glagol sedeti v sedanjiku. 
 

 1. os. 2. os. 3. os. 

ed. sedim sediva sedimo 

dv. sediš sedita sedite 

mn. sedi sedita sedijo 

 

Takole, upam da si preveril rešitve in prevladujejo pravilni odgovori, oziroma je nepravilnih 

zelo, zelo malo. 

Lahko mi sporočiš število napak. 

 

Še en učni list, ki ga reši danes 

 

2. Določi odnose med besedami. 

 

ZGODAJ  − POZNO  

PESNIK − OTON ŽUPANČIČ  

SUH – DEBEL  

LONEC – PISKER  

PALČEK − PRAVLJIČNO BITJE  

 

 

 

1. Pripiši besede, da bodo v določenem odnosu. 

 

nadpomenka SLOVENIJA  

sopomenka MUC  

protipomenka BOGAT  

sopomenka MARLJIV  

podpomenka SADEŽ  

protipomenka HITER  



3. Samostalnikom določi spol. 

 

samostalnik spol samostalnik spol 

GOS  SLUGA  

KMET  KRALJESTVO  

ROKA  TOVARNA  

 

4. Iz besedila izpiši samostalnike. 

 

Tišino v restavraciji je prekinil kuhar, je kriče pritekel iz kuhinje. Za njim se je 

skozi vrata valil gost dim in vonj po zažgani hrani.  

  

  

 

5. Samostalnike v oklepajih postavi v pravilno obliko. 
 

Na (most) ________________ so obnovili (ograja) _______________. Gospa) 

______________  Jurčič so v (šola) _______________ povedali, da njene (hči) 

____________ že dolgo ni k pouku. Na rečnem (breg) ______________ se je trlo (ribič) 

________________, nekaj pa je bilo tudi (kopalec) __________________. (Vlak) 

_________________ bi že moral odpeljati s (postaja), a (strojevodja) _______________ ni 

bilo od nikoder.  

 

  



6. Iz povedi izpiši samostalnike ter jih določi lastnosti. 

 

Na travniku se je pasla čreda krav. 

  SPOL ŠTEVILO 

  sam.   

 sam   

 sam.   

 

7 Pridevnike razvrsti glede na njihovo vrsto. 

sestrin, šibek, pletilni, plavalni, Marjanov, hitrejši 

 
VRSTNI SVOJILNI KAKOVOSTNI 

   

   

 

8. Iz povedi izpiši pridevnika in ju analiziraj.  

Na visokem mostu se je ustavil rešilni avto.  

 
 vrsta prid. število spol 

    

    

 

9. Iz povedi v 8. nalogi izpiši glagol in ga analiziraj.  

 
 oseba število čas  

     

10.  Kaj  ni lastnost pravljice?  11.  Realistična pravljica … 

 

     a)  Zmaga vedno dobro. 

b)  Osebe nimajo imen. 

c)  Kraj in čas sta določena. . 

      d)  Osebe so prikazano črno-

bele. 

 

 

 

 

a)  pripoveduje o čudežnih 

predmetih. 

b) se ne bi mogla zgoditi v 

resnici. 



 

 

Lep vikend 

 

 

 

 

c)  bi se lahko zgodila v resnici 

d)  je polna pravljičnih bitij. 

12.  Zaimek v 3. osebi poimenuje 

… 

 13.  Z dobesednim navedkom … 

a)  govorečega. 

b)  nesodelujočega v pogovoru. 

c)  tri ali več oseb. 

      d)  ogovorjenega. 

 

 

 

 

a)  povzamemo povedano. 

b) izrazimo okoliščine govora. 

c)  ponovimo povedano. 

d)  obnovimo povedano. 

 

 


