
DOP 9.r, 18. 5. 2020 

1. Poišči vse samostalnike in jim določi spol, število in sklon 
 

Na križišču sem prejšnji teden videl Matejo, pa sem jo povabil na sladoled. 

 

Hladno jesensko jutro je bilo, megle so se vlažile po dolini se plazile po strmih 

rebrih gora, na vrhovih pa se je v žarkih zgodnje zarje belil prvi sneg. 

 

 

2. Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko. 
 
Naš blok ima deset ____________(nadstropje).  
Dobro je založen z ____________(drva). 
 Mojih ____________(sestra) ni doma. 
 Rad se vozim s ___________(kolo). 
 Srečal sem _____________  (gospa) Tatjano. 
 Z ___________(otroci) se rad pogovarja. 
 Prinesi mi dve _____________(čokolada). 
 Z ____________(mati) se dobro razume. 
 V tem potoku ni _____________(rak). 
 S _____________(sošolec) Blažem greva večkrat na izlet. 
 

 
3. Vpiši pravilno obliko samostalnika iz oklepaja in mu določi sklon. 
 
Z (Igor) __________________ sva se odpeljala na Barje. ___________ 
 
Videla sva, kako so (ribič) ____________________ lovili ribe. ___________ 
 
Ali sta si ogledala tudi staro (pristanišče) ________________? ___________ 
 
Nisem imel (denar) ______________________ za sladoled. ___________ 
 
Prihodnjič bom šel na izlet s (Tomaž) _________________. ___________ 
 
 
 
 

 



4. Izberi ustrezno obliko pridevnika iz oklepaja: 

 

Klop je (bolj dolga, daljša) od mize. 

Voda je (globja, globlja), kot smo si mislili. 

(Najbolj dober, najboljši) je koruzni kruh. 

Janez je (bolj hiter, hitrejši) v slalomu, Boštjan pa v veleslalomu. 

Na morju bomo ostali le (bolj kratek, krajši) čas. 

To je bilo zame (najbolj neprijetno, najneprijetnejše) doživetje. 

Mraz je bil naš (najbolj hud, najhujši) sovražnik. 

 

5. Poišči presežnike v povedih: 
 

Jasna ima obleko, narejeno po najnovejši modi. 

Kolosej je največje gledališče, sezidano v starem veku. 

Soča je ena najlepših rek v Evropi. 

Manca je najmanj spretna pri ročnem delu. 

Novica o prijateljevi nesreči je bila zame najbolj boleča. 

Najhitrejše ladje hidrogliserji drsijo skoraj nad vodno gladino. 

 

6. Pridevnike postavi v primernik ali presežnik, kakor zahteva pomen: 

 

Po (ozki) cesti, kot je ta, še nisem vozil 

Metka je spekla (dobro) pecivo kot Jasna. 

Električna lokomotiva je (majhna) od parne, vendar veliko (močna). 

Brane je bil (borben) izmed vseh tekmovalcev. 

Letos so v modi (kratka) krila od lanskih. 

Ivan je (star) od Zdenke. 

Med vsemi otroki je bil Nacek (mlad). 
 

 

 


