
 

 

 

 
 

 

 

 

 

REŠITVE NALOG 
 

SLOVENŠČINA 7,  

samostojni delovni zvezek, 1. del 

 

 

 
 

Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden  
 

 

Ljubljana, 27. junij 2019 



1. UČNI SKLOP: GREMO NA POT – PUSTOLOVŠČINAM NAPROT' 

POGLED NA SVET SKOZI DREVESNE KROŠNJE (Pripoved o svojih doţivetjih) 

 

1. naloga  

Trije podatki od: star je 13 let/je osnovnošolec/najstnik, visok je več kot 160 centimetrov, ima 

mlajšo sestro Kajo/je starejši od sestre Kaje (8 let), obvlada računalnik(, saj je znal poiskati 

podatke o parku na spletnih straneh), ţivi z očetom, mamo in sestro, rad je dunajski zrezek 

in pomfrit, prvič je v adrenalinskem parku, na počitnicah se malo dolgočasi. 

 

2. naloga  

A O svojem ponovnem obisku v pustolovskem parku na Bledu. 

B O nevarnostih, ki pretijo na obiskovalce v pustolovskem parku. 

C O plezanju celotne druţine med drevesnimi krošnjami parka. 

Č O doţivetju svoje druţine v pustolovskem parku na Bledu. 

 

3. naloga  

Po smislu, npr.: 

Tim je v pustolovskem parku opravljal naloge na drevesnih krošnjah in od tam je imel lep 

pogled na vse okoli sebe./Večina atrakcij je visoko na drevju, zato od tam gledaš na svet 

skozi drevesne krošnje.  

 

4. naloga:  

a)  

4   Timova izbira rdeče poti 

8   občudovanje naravnih lepot 

1   mamina ideja o obisku pustolovskega parka 

7   okrepčilo v Brunarici 

5   sestrina odločitev za laţjo pot 

2   prihod na urejeno parkirišče in hoja na vrh 

6   mamino neprestano fotografiranje 

3   učenje nameščanja in odpenjanja sponke 

b)  

     od najmanj pomembnega do najpomembnejša. 

Dogodki so razporejeni  po naključnem vrstnem redu. 

     po časovnem zaporedju, tako kot so se zgodili. 

     od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. 

 

5. naloga  

Po smislu, npr.: 

Tim in Kaja sta se odločila za teţjo pot, ker bi denar/2 evra raje porabila za sladoled./ker bi si 

za denar, ki bi ga porabila za voţnjo s sedeţnico, lahko kupila po eno kepico sladoleda./ker 

sta zračunala, da denar, s katerim bi plačala voţnjo s sedeţnico, lahko porabita za sladoled. 

 

6. naloga  

a) plavanje 

b) Oče je na koncu besedila povedal, da gredo naslednji teden na plavanje./Oče je druţini 

odločno rekel, da bodo šli naslednji teden na plavanje.  

 



7. naloga  

Bogatajevi niso šli v park nepripravljeni, saj je Tim ţe doma poiskal na spletni strani podatke 

o pustolovskem parku (in se poučil, kaj ga v parku čaka)./saj je Tim ţe doma na spletni strani 

poiskal nekaj informacij o tem, kaj lahko pričakujejo v pustolovskem parku.  

 

8. naloga  

Prvi razlog Drugi razlog 

Ker še ni bila stara 13 let in višja od 160 

centimetrov./Ker še ni bila dovolj stara in 

velika./Bila je premlada in prenizka. 

Ker je bila rumena pot edina pot, po kateri 

je lahko šla brez spremstva staršev./Ker je 

bila rdeča pot zanjo prezahtevna. 

 

9. naloga  

Tim je predstavil samo dogajanje v pustolovskem parku./tudi svoje misli, občutke oz. 

razpoloţenje. 

Po smislu, npr.:  

Pojasnilo (npr. 2 podatka od): Ker je Tim napisal, da mu je šlo kar na smeh, ko je pomislil, da 

bi očeta videl med krošnjami./da sprehod ni bil sprehod, ampak strma pot, s katero so imeli 

kar nekaj teţav./da je bil malo potolaţen, ko je videl, da jima bo inštruktor razloţil tudi 

praktični del./da ga je malo stiskalo v prsih./da ga je mama občasno spravljala v zadrego./da 

je bil najbolj navdušen nad Blejskim jezerom. 

 

10. naloga  

A Ko mu je oče povedal, da z mamo ne bosta sodelovala pri plezanju. 

B Ko je mama njegove in sestrine podvige ves čas fotografirala. 

C Ko jim je mama zaupala, da zamisel o pustolovskem parku ni njena. 

Č Ko se je učil z inštruktorjem vpenjati in odpenjati sponko. 

 

11. naloga  

    1 viseča, zaprta naprava za prevoz ljudi 

5   sedeţnica    2 kdor poučuje izven šole 

2   inštruktor    3 kar privlači, vzbuja pozornost 

4   sponka    4 manjša priprava za spenjanje 

3   atrakcija    5 ţičnica s sedeţi, ki so nameščeni v enakomernih razmikih 

    6 kdor koga kam vodi 

 

12. naloga 

a)  

  

 

 

 

 

 

b) To je uvod. 

c) Jedro. 

    5 (odstavkov) 

 

 

 Kdo bo skupaj preţivel dan? 

 Kako bodo odšli v park? 

 Koliko časa se bodo vozili do 
pustolovskega parka? 

 Kaj se bo zgodilo? 

 Kje bo druţina preţivela dan? 

 Kako bodo preţiveli dan v 

pustolovskem parku? 

 Kdaj bodo odšli v enega od 

pustolovskih parkov?  



č) A Svoje mnenje o preţivetem dnevu na Bledu. 

B Zaključek dneva na Brunarici na Straţi. 

C Svoj strah pred ponovnim plezanjem in spustom. 

Č Vtise celotne druţine o preţivetem dnevu. 

 

13. naloga 

Tim je pripovedoval o dogodku v pustolovskem parku, ki se je ţe zgodil./ki se bo šele zgodil. 

Dogodek v pustolovskem parku si je Tim izmislil./je resničen. 

Dogodek je doţivel Tim skupaj s svojo druţino./s svojim prijateljem. 

 

14. naloga  

Po smislu, npr.: v šolskem glasilu, v PIL-u, na svoji spletni strani/Facebooku, v turističnem 

časopisu občine Bled 

 

15. naloga  

Po smislu, npr.: svojim prijateljem, sošolcem in sošolkam, babici in dedku, bratrancu, teti 

 

16. naloga 

Po smislu, npr.: 

Da, rad bi ga sam obiskal, saj uţivam v pustolovščinah, napetih dogodkih in zanimivih 

dogodivščinah/saj sem ţe kot majhen deček rad plezal po drevesih. 

Ne, saj se bojim višine in me bolj privlačijo pustolovščine na tleh. 

 

17. naloga  

− Slovenj Gradec 

− Predčasne krompirjeve počitnice 

− Kako delujejo vulkani 

− Ocena knjige Matilda 

− Nepričakovan nočni obisk in polna luna 

− Nepozabna počitniška avantura 

− Vse o igri med dvema ognjema 

− Nesreča nikoli ne počiva 

 

18. naloga  

a) Zato, ker Mark ni upošteval časovnega zaporedja in je bila pripoved zelo nejasna, 

nerazumljiva. V pripovedi so glagoli v 1. osebi (pripovedovalec je Mark), nekateri pa so v  

3. osebi (pripovedovalec je nekdo drug). Glagoli bi morali biti v pretekliku, a so nekateri v 

sedanjiku. Manjkata uvod in zaključek. 

b) Po smislu, npr.: 

Da, imel bi nekaj teţav, saj tega nisem sam doţivel in bi teţko tudi pisal o tem doţivetju.  

Ne, ne bi imel nobenih teţav, saj bi se lahko poistovetil z Markom in njegovo pripovedjo. 

 

19. naloga 

Po smislu, npr.: 

Mama je predlagala, da bi odšli v pustolovski park na Bledu, oče jih je odpeljal v park. Mama 

je kupila karti za Tima in sestro Kajo. Po dogodivščinah v pustolovskem parku so odšli do 

Brunarice na Straţi, kjer so uţivali v dobri hrani in lepem okolju. Tima je bilo najprej strah, ker 

ni vedel, ali ga je strah višine. Počutil se je neprijetno, ker ga ja mama ves čas fotografirala. 

Bil je navdušen nad lepotami okolice. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

Z izurjenimi inštruktorji se bodo obiskovalci počutili varno. Vse bodo najprej naučili pravil 

plezanja po krošnjah dreves. Pustolovščino lahko vsak dopolni še s piknikom v parku.  



K dobremu razpoloţenju pa bo pripomogla tudi zabava z vodnimi baloni. 

 

STRAH IMA VELIKE OČI (Stalne besedne zveze) 

 

1. naloga 

a) A Stavki.   B Povedi.   C Besedne zveze. 

b) dober golaţ (okusen/odličen), lepem okolju (čudovitem), prihodnji teden (naslednji) 

c) pehtranove potice, dunajski zrezek, Blejskim jezerom 

č)   
Kadar besede v besedni zvezi 

lahko poljubno dodajamo     govorimo o stalnih besednih zvezah. 

in spreminjamo,  

Kadar besed v besedni zvezi ne moremo   govorimo o prostih besednih zvezah. 

poljubno spreminjati, 

d) Pri b-nalogi sem izpisoval proste besedne zveze, pri c-nalogi pa stalne besedne zveze.  

e) A Da bi bila pripoved daljša.   C Da bi bila pripoved manj razumljiva. 

B Da bi bila pripoved natančnejša.   Č Da bi bila pripoved bolj ţiva.  

 

2. naloga 

A Da so se na poti včasih ugriznili v koleno.   B Da so hodili v strm hrib. 

 

3. naloga  

Stalne besedne zveze 

poslušati z očmi in ušesi 

vzeti pot pod noge 

ohladiti glavo 

trkati se po prsih 

adrenalinski človek 

4. naloga 

španska vas 

Po smislu, npr.: 

Dobesedni pomen:  

Na poti po Evropi smo si z zanimanjem ogledali tudi majhno špansko vas, v kateri so ţiveli le 

starejši prebivalci. 

Preneseni pomen:  

Učenje tujih jezikov je za marsikoga v Sloveniji španska vas.  

zrasti na zelniku 

Dobesedni pomen:  

Sosedje so hiteli pred deţjem pobirati, kar je zraslo na zelniku. 

Preneseni pomen:  

Vsi so bili presenečeni, ko so zvedeli, da je ideja o raziskovalni nalogi zrasla na zelniku 

njihovega sošolca. 



 

5. naloga 

     1 začeti hoditi 

3   poslušati z očmi in ušesi   2 začutiti tesnobo, strah 

1   vzeti pot pod noge   3 pazljivo, pozorno prisluhniti 

2   stiskati v prsih    4 pomisliti na kaj; spomniti se, domisliti se česa 

     5 njena ideja, zamisel 

 

6. naloga 

Dober glas seţe v deveto vas. 

a) Pregovor se loči od ostalih besednih zvez po tem, da je napisan v obliki povedi, ostale 

besedne zveze pa ne.  

b) Po smislu, npr.: 

Ker v Brunarici dobro kuhajo, je za to izvedelo ţe veliko ljudi, med njimi tudi Timov oče./ 

Čeprav so bili Bogatajevi od drugod, je tudi oče slišal/zvedel od ljudi, da imajo v Brunarici 

zelo dober golaţ s pečeno polento. 

 

7. naloga 

a) Ne, saj morajo biti uradna besedila napisana jasno, razumljivo in frazemi ne sodijo v 

uradna besedila.  

b) Na primer: Sam uporabljam stalne besedne zveze v pogovorih, pri pisanju ustvarjalnih 

besedil/spisov. 

 

8. naloga 

Jan je šel z druţino v pustolovski park. Splezal je na drevo, a ko je pogledal navzdol, 

se je prestrašil/se je tresel kot šiba na vodi. Ko se je spustil in stopil na trda tla, se je 

oddahnil/se mu je odvalil kamen iz srca. Mark mu je rekel, da je bil pri spustu malo neroden. 

Jan je bil uţaljen/je povesil nos. Rekel je, da je imel slabo obutev. Mark se je le nasmehnil, 

saj je vedel, da je ta izgovor neprimeren/za lase privlečen. Vseeno so se dobre volje odpravili 

domov. Na poti je močno deţevalo/je lilo kot iz škafa. Jan je mami doma pripovedoval o 

svojem pogumu, Mark pa se je nenadoma glasno zasmejal/je nenadoma bruhnil v smeh. 

 

9. naloga 

a) Anja je staršem povedala, da gre s Tino in njenimi starši v adrenalinski park Soča. 

Takoj je bil ogenj v strehi, saj so starši za ta dan načrtovali obisk pri babici. No, na koncu so 

popustili in Anja je skakala po sobi kot muha brez glave. Po dveh urah voţnje so se pripeljali 

v park, ki se je skrival med krošnjami tik ob čudoviti Soči. Ker so morali Sočo prečkati z 

raftom, je Tini skoraj padlo srce v hlače. Rekla je, da jo boli rama, a ta izgovor je bil za lase 

privlečen. Pustolovsko avanturo so nato nadaljevali po oranţnem, zelenem, modrem 

in rdečem poligonu. Anja je na poligonih uţivala, saj je bila v dobrih rokah. Tina je bila 

trda od strahu, ko je na koncu zagledala jeklenico, dolgo 300 metrov, po kateri se bo morala 

spustiti z enega na drugi breg Soče. Ta spust so v parku poimenovali kar »spust poguma«. 

Ko sta se Anja in Tina spustili po jeklenici, sta se drli kot jesihar. Anja, ker je neznansko 

uţivala, Tina pa od strahu. A obe sta prišli srečno na drugi breg Soče. Tina je ugotovila: 

Strah je znotraj votel, okoli ga pa nič ni. 

 

 

 



 

 

b) Po smislu, npr.: 

Frazem Pojasnilo 

ogenj v strehi Zaradi novice, da gre Anja v adrenalinski park Soča, so se začeli 

prepirati.  

padlo srce v hlače Ob prečkanju Soče z raftingom, je bilo Tino zelo strah/se je 

prestrašila. 

za lase privlečen Izgovor o boleči rami je bil neprimeren/neustrezen/izmišljen. 

biti v dobrih rokah Anja je na poligonu uţivala, saj so zanjo skrbeli/saj so nanjo 

pazili usposobljeni/odgovorni ljudje. 

bila trda od strahu Ko je Tina zagledala jeklenico, se ni mogla od strahu 

premakniti/se je zelo bala.  

(sta se) drli kot jesihar Anja in Tina sta zelo močno vpili/kričali/se drli. 

 

c) Pregovor: Strah je znotraj votel, okoli ga pa nič ni. 

Po smislu, npr.: 

Pojasnilo: Tina je spoznala, da je bil ves njen strah neupravičen/nesmiseln/da se je bala brez 

razlogov/da ni bilo razloga za strah.   

 

10. naloga 

delati iz muhe slona 

siten kot muha 

gledati se kot pes in mačka 

Kogar je kača pičila, se boji zvite vrvi. 

kupiti mačka v ţaklju 

kosmat kot medved 

delati/garati kot konj 

boriti se kot lev/levinja 

iti spat s kurami/kokošmi 

Osel gre samo enkrat na led. 

priden kot mravlja/čebela/čebelica 

volk sit in koza cela 

umazan kot pujs/prašič 

 

 

11. naloga 

metati komu pesek v oči 

dati komu eno po nosu 

nositi koga po rokah 

ne seči komu do kolen 

dihati komu za vrat 

biti komu za petami 

drţati jezik za zobmi 

kazati s prstom za nekom 

imeti kosmata ušesa 

Kdor nima v glavi, ima v nogah. 

iti s trebuhom za kruhom 

 

 

12. naloga 

Tanko sem jo pogledal/Debelo sem jo pogledal, hiter kot mačka/hiter kot blisk/raketa/veter, 

sive brade/sivih las, vprašanje trenutka/vprašanje časa, premajhen zalogaj/(pre)velik zalogaj, 

beseda ni krava/beseda ni konj, človek iz mesa in koţe/človek iz mesa in krvi, ne duha ne 

vonja/ne duha ne sluha, gledali kot tele v nova okna/gledali kot tele v nova vrata, Kdor čaka, 

dobi/dočaka. 

 

13. naloga: 

Po smislu. 



 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

Oče je ţe zgodaj zjutraj na vrtu pljunil v roke. Ko se je odločil, da bo prodal hišo, je bolj mislil 

s srcem kot z glavo. Sosedova Urška je še vedno čakala princa na belem konju. Ko je Miha 

zadel na lotu, je začel uţivati ţivljenje z veliko ţlico. 

 

 

ZABAVA V SKRIVNOSTNEM KORUZNEM LABIRINTU 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Katero sliko je Pika zagledala, ko je odprla spletne strani? 

Ali so pred vhodom v labirint ţe vedeli kaj o njem? Pojasni svoj odgovor. 

Česa se je Pika bala, čeprav pot po labirintu ni bil nevarna? 

Kdaj je Nik pokazal svojo nespretnost? 

Kje je druţina lahko povedala kaj o svojih vtisih? Kakšni so bili? 

V čem se je ta  Pikin dan razlikoval od ostalih? 

 

2. naloga 

Da, to je pripoved o svojih doţivetjih, saj je Pika pisala o doţivetjih, ki jih je doţivela v 

labirintu skupaj z druţino (npr. Pred vstopom v labirint smo se seznanili z navodili.), pripoved 

je zapisana v časovnem zaporedju (npr. od odhoda od doma pa do zaključka poti v 

koruznem labirintu), glagoli so večinoma v pretekliku (npr. Pritekel je do mene.), vključila je 

tudi svoja občutja (npr. Še najbolj pa smo bili presenečeni nad zvezkom.) 

 

GLAGOLSKI NAKLONI 

 

3. naloga 

a) Ko sem se v soboto zjutraj prebudila, sem pomislila, da je pred mano spet en dolgočasen 

dan. Zazrla sem se v računalnik in odpirala spletne strani, da bi našla kakšno idejo, kako naj 

preţivim svoj prosti čas. Nenadoma se je moj pogled ustavil na sliki labirinta v obliki metulja 

na koruznem polju pri Mariboru. Stekla sem k očetu. 

b) Večina glagolov je v 1. osebi, saj je pripovedovalka/Pika pisala o svojih lastnih doţivetjih./ 

o tem, kar je sama doţivela.  

c) (Vsi glagoli so) v ednini. 

č) Glagol: preţivim 

    Pojasnilo: Izpisani glagol je v sedanjiku.  

d) Zazrla se bom v računalnik in odpirala (bom) spletne strani. 

 

4. naloga 

Ko se je (Pika) v soboto zjutraj prebudila, je pomislila, da je pred njo spet en dolgočasen dan. 

Zazrla se je v računalnik in odpirala spletne strani, da bi našla kakšno idejo, kako naj preţivi 

svoj prosti čas. Nenadoma se je njen pogled ustavil na sliki labirinta v obliki metulja na 

koruznem polju pri Mariboru. Stekla je k očetu. 

 

5. naloga 

Pred vstopom v labirint se nismo seznanili z navodili. 

Nisem se spomnila na klic v sili. 



Tukaj ne bomo začeli naše poti. 

Pred vhodom nismo dobili zemljevida z opisom poti in z orientacijskimi točkami. 

Telefona nimam v nahrbtniku. 

 

6. naloga 

a) prišla sva, spraševala sem se, naredim 

b) Vsi glagoli so v 1. osebi, vendar sta 2. in 3. glagol/glagola spraševala sem se in naredim v 

ednini, prvi glagol/glagol prišla sva pa v dvojini. Prva glagola/Glagola prišla sva, spraševala 

sem se sta v pretekliku, medtem ko je tretji glagol/glagol naredim v sedanjiku. 

 

7. naloga  

a) Kljub neuspehu smo nadaljevali pot. Prišli smo do nove table. Na njej je pisalo: Lezite in si 

oglejte okolico z ţabje perspektive. Kar leţali bi, če se ne bi spomnili, da imamo pred seboj 

še polovico poti. 

b) smo nadaljevali, prišli smo, je pisalo, imamo 

c) Ne, vsi glagoli niso v pretekliku, saj je glagol imamo v sedanjiku.  

č) leţali bi, se ne bi spomnili  

lezite, si oglejte 

 

 

POVEDNI NAKLON 

 

8. naloga 

a) v sedanjiku: imam, velja 

v pretekliku: se je končala, sem drţala, preţivela sem  

v prihodnjiku: bomo imeli 

b) Ednina: imam, velja, se je končala, sem drţala, preţivela sem 

Mnoţina: bomo imeli 

c) Da, samostalniki imam, sem drţala, preţivela sem, bom imela so v 1. osebi, medtem ko je 

glagol se je končala v 3. osebi.  

č) A Da bi ugotovila, da se bo nekaj zgodilo. 

  B Da je izrazila ţeljo, da bi se nekaj zgodilo. 

  C Da bi pozvala druţino, da se nekaj zgodi. 

d) Glagoli so v povednem naklonu. 

    To je povednik. 

 

9. naloga 

Na primer:  

V povednem naklonu z glagoli lahko pripovedujemo, sprašujemo ali pa zanikamo dejanja. 

Glagoli v povednem naklonu so v vseh treh osebah/v vseh osebah/v 1., 2. in 3. osebi, v vseh 

treh številih/v ednini, dvojini, mnoţini in v vseh treh glagolskih časih/v sedanjiku, pretekliku, 

prihodnjiku. Glagolska oblika za izraţanja povednega naklona se imenuje povednik.  

 

10. naloga 

a) Ko smo se bliţali cilju, smo skoraj spregledali izhodiščno točko labirinta, saj so več kot dva 

metra visoka koruzna stebla prekrivala vse dogajanje znotraj labirinta. »Ustavi, tukaj bomo 

začeli našo pot,« sem rekla očetu. Iz avta sem vzela celo baterijo, če bi jo slučajno 

potrebovali. Pred vhodom smo dobili zemljevid z opisom poti in z orientacijskimi točkami. 

Obrnila sem zemljevid in zagledala rebus v slovenskem in angleškem jeziku. 



b) Glagoli v sedanjiku: / 

Glagoli v pretekliku: smo se bliţali, smo spregledali, so prekrivala, sem rekla, sem vzela, 

smo dobili, obrnila sem, zagledala 

Glagoli v prihodnjiku: bomo začeli 

 

11. naloga  

Z mamo sva zavrteli/Zavrteli sva čarobni krog. Koruza se nama je pokazala v plešoči luči. 

 

POGOJNI NAKLON 

 

12. naloga  

a) Da bi se druţina lahko peljala s športnim letalom, bi morala imeti srečo pri ţrebu./Imeti bi 

morala srečo pri ţrebu.  

(Klic v sili bi lahko uporabili,) če bi se zgubili. 

(Pika bi se še vedno smejala,) če ne bi ugotovila, da njene druţine ni nikjer/če ne bi izgubila 

staršev/če ne bi odšli naprej.  

b) Dejanja, ki so se ţe zgodila./Dejanja, ki bi se izvršila pod določenim pogojem./ Dejanja, ki 

izraţajo ukaz oz. prepoved. 

 

13. naloga 

a) Pika je uporabila glagole v pogojnem naklonu. 

b) (Po besedici) bi. 

c) Z mamo naju je bilo strah, da bi stopili na kakšno neprijetno ţival, zato sva obuti odšli 

naprej.  

Bilo nas je strah, da bi stopili na kakšno neprijetno ţival, zato smo obuti odšli naprej.  

č) Besedica bi ne spreminja oblike, ne glede na to, ali je glagol v ednini, dvojini in 

mnoţini./Besedica bi ostaja enaka v vseh osebah in številih. 

 

14. naloga 

Pogojniki: bi potrebovali, bi ugibal, bi imel 

 

15. naloga 

Koruza bi se mi pokazala v plešoči luči. 

Pred vstopom v labirint bi se seznanili z navodili, kako bi se morali obnašati v labirintu. 

Pred vhodom bi dobili zemljevid z opisom poti in z orientacijskimi točkami. 

 

16. naloga 

DA NE 

Pojasnilo: Večina glagolov izraţajo dejanja, ki so se zgodila oz. se dogajajo, razen glagola bi 

morali, ki izraţa dejanje pod določenim pogojem. 

 

17. naloga 

Po smislu, npr.: 

Če bi bil v pustolovskem parku, bi se brez teţav povzpel na drevo. 

Uţival bi med krošnjami dreves, če bi mi inštruktorji varno pripeli. 

Inštruktorja bi prosil za pomoč, če ne bi bil prepričan v svoje znanje in sposobnosti. 

Če bi me bilo v pustolovskem parku strah, bi le opazoval ostale člane druţine. 



 

 

18. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Nenavadni sta 2./druga in 3./tretja poved, saj je pogojnik sestavljen iz treh glagolov, in sicer 

dobili bi bili. 

b) Po smislu, npr.: 

Te oblike pogojnika ne uporabljam nikoli, saj se mi zdi to zastarela/stara oblika.  

 

VELELNI NAKLON 

 

19. naloga 

a) / 

b) Kateri glagoli so obarvani? Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom. 

A Glagoli, s katerimi je avtorica povedala, da se je nekaj ţe zgodilo. 

B Glagoli, s katerimi je avtorica povedala, da si druţina ţeli, da bi se nekaj zgodilo. 

C Glagoli, s katerimi so bili člani druţine pozvani k nekemu dejanju. 

c) (Obarvani glagoli so) v sedanjiku.  

č)  

 Ednina Dvojina Mnoţina 

1. oseba  pojdiva zavijmo 

2. oseba poglej nadaljujta sezujte si 

3. oseba    

 

e) Glagole sklanjamo/stopnjujemo /spregamo/z njimi izraţamo razmerja. 

f) Ne, glagolov nisem napisal v 1. osebi ednine in v 3. osebi ednine, dvojine in mnoţine.  

g) V 3. osebi ednine, dvojine in mnoţine velelnik ni mogoč, ker ne moremo ukazovati 

nekomu, ki ni prisoten/neudeleţencu pogovora. 

 

20. naloga 

Poglej labirint v obliki metulja na koruznem polju. 

Pred vstopom v labirint se seznani z navodili. 

Ves čas ponavljaj besede, ki so ti jih povedali. 

Spočij se na naslednji točki. 

Zavrti čarobni krog. 

Preţivi dan brez računalnika. 

 

21. naloga 

a) / 

b)  

Velelnik Sedanjik Nedoločnik 

izdelaj izdelam izdelati 

vrzi vrţem vreči 

steci stečem steči 

c) Če se nedoločnik konča na či, potem velelnik nima č, ţ, š ampak s, s, z.  

 

22. naloga 

Velelnik: speci  strizi postrezi 



 

Po smislu, npr.: 

Mama, speci v soboto orehovo potico, prosim. 

Učiteljica je rekla Katji: »Strizi bolj natančno, da ne boš imela kasneje teţave pri 

sestavljanju.« 

Mama je začudeno pogledala napis v trgovini: Postrezi si sam. 

 

23. naloga 

a) Ne, prvi glagol je velelnik/v velelnem naklonu, drugi glagol pa je povednik/v povednem 

naklonu.  

b) A V zapisu.   C V mestu naglasa. 

    B V končnicah.   Č V izgovoru glasu o. 

 

24. naloga 

a)  

Velelnik Glagol v 1. osebi ednine Nedoločnik 

pojdimo pojdem iti 

b) Steci k očetu in mu reci: »Pojdimo danes v koruzni labirint.« 

 

25. naloga 

Obiskovalec, zapiši svoje vtise in lepe misli. 

Pika, najdi kakšno idejo, kako naj preţivimo prosti čas. 

Ne sprašuj se, kje imajo tak labirint. 

Oče, poglej, o kakšnem labirintu govorim. 

Vzemi baterijo, če jo bomo kaj potrebovali. 

Pojdi do orientacijske table. 

Do cilja bomo šli bosi, zato bodi pogumna. 

Lezi na poljsko posteljo in glej modro nebo. 

Toplo se obleci, da te v labirintu ne bo zeblo. 

 

26. naloga 

Zazri se v računalnik in odpiraj spletne strani ter  najdi kakšno idejo, kako preţiveti svoj prosti 

čas. 

Hitro se orientirajte in razvozlajte skrivnostne poti. 

Pridite do nove table. 

Priteci do mene. 

Preţivi dan brez računalnika, telefon pa imej v nahrbtniku. 

 

27. naloga 

a) Povedali so nam, da je v labirintu trinajst orientacijskih točk z zanimivimi nalogami. Rada 

bi doţivela kakšno novo nenavadno avanturo. Predstavnik labirinta nam je rekel: »Rešite te 

naloge.« Vsa navdušena sem rekla: »Mami, napiši kaj lepega.« 

b) Na primer: 

V povedih je sedem glagolov. Štirje glagoli (povedali so, je, je rekel in sem rekla) so v 

povednem naklonu, glagol bi doţivela je v pogojnem naklonu in rešite in napiši sta velelnika. 

Glagol rešite je v mnoţini, medtem ko je glagol napiši v ednini.  

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 



Jureta jutri ne bo na atletsko tekmovanje. Jutri pa res ne grem teč okoli stadiona. Oče je 

odločil, da se bosta otroka preselila k babici. Te laţi se morejo nehati. Naslednji teden ti bom 

pokazal naše novo pohištvo. Mami, speci nam jutri krofe. Vrzi mi  skozi okno pulover, ker me 

zebe. Ali greste jutri na pustno rajanje? 

 

 

Z VAJO DO ZNANJA 

 

1. naloga 

     1 občutiti strah, grozo, odpor 

4   iti v ogenj za koga   2 delati veliko in za majhno plačilo 

7   Za deţjem vedno posije sonce. 3 Po slabem vremenu je vedno lepo vreme. 

1   lasje so šli pokonci komu   4 vse narediti, ţrtvovati se za koga 

9   metati komu polena pod noge  5 sprehoditi se s hripavim glasom 

6   priti na slab glas    6 izgubiti ugled 

2   delati kot zamorec   7 Teţavam, hudim časom vedno sledijo boljši časi. 

     8 vzeti kaj z ognja 

     9 namerno ovirati koga 

 

2. naloga 

Po smislu, npr.: 

pod nosom se obrisati 

Dobesedni pomen: Mark se je z robcem obrisal pod nosom. 

Preneseni pomen: Ker se ni drţal pravil, se je Jure za novo kolo lahko obrisal pod nosom. 

odpreti usta 

Dobesedni pomen: Od začudenja je odprl usta. 

Preneseni pomen: Samo usta odpre, pa je ţe kaj narobe. 

imeti krompir 

Dobesedni pomen: Krompir imamo čez zimo spravljen v kleti. 

Preneseni pomen: Da sem rešil to teţko nalogo, sem imel krompir. 

črna ovca 

Dobesedni pomen: Med belimi ovcami je bilo tudi nekaj črnih ovac. 

Preneseni pomen: Miha se je počutil kot črna ovca.  

ugrizniti se v jezik 
Dobesedni pomen: Med ţvečenjem se je Nik ugriznil v jezik. 
Preneseni pomen: Preden boš drugič spet ţalil sošolce, se raje ugrizni v jezik.  

 

3. naloga 

Po smislu, npr.: 

Jabolko ne pade daleč od drevesa. Lastnosti staršev se prenesejo na otroke.  

Ljubo doma, kdor ga ima. Doma je najlepše. 

Kdor ne uboga, ga tepe nadloga. Če ne ubogaš, se ti godijo slabe stvari. 

Še pes ima rad pri jedi mir. Pri jedi ne govori, daj mir. 

Kdor nima v glavi, ima v nogah. Pozabljiv človek se mora večkrat vrniti po kaj. 

Lepa beseda lepo mesto najde. S prijazno besedo laţje kaj doseţemo. 

Vsak je svoje sreče kovač. Za to, da si srečen, si največ odgovoren sam. 

 
4. naloga 
1. ilustracija: Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. 



2. ilustracija: Kadar mačke ni doma, miši plešejo. 

3. ilustracija: Pes, ki laja, ne grize. 

5. naloga 
Udeleţenci so izbirali med dvema dolţinama. Nekoliko manj pripravljeni so se odločili za 8-

kilometrsko traso, aktivnejši pa so se podali na 12-kilometrsko progo. Okoli 150 navdušencev 

se je spopadlo s številnimi ovirami. Nosili so vreče, prevračali gume, metali sulice, plezali 

čez zid. Tokrat ni manjkalo blata, k čemur je prispevalo obilno deţevje v preteklih dneh. Na 

cilj so pritekli vsi zadovoljni. Tik preden so se razšli, je organizator podelil še posebne 

nagrade. 

 

6. naloga 

a) Ob Hotelu Šport na Otočcu so odprli pustolovski park s štirimi plezalnimi poligoni. Park je 

denarno podprla občina, nekaj denarnih sredstev pa bodo še dobili iz programa evropskih 

sredstev. Poligoni različnih teţavnostnih stopenj potekajo med krošnjami dreves. Namenili so  

jih vsem, ki se radi gibljejo v naravi in gozdu. Plezanje izboljšuje človekovo ravnoteţje in 

usklajeno gibanje ter krepi koordinacijo v prostoru. Pustolovski park bo deloval od pomladi 

do jeseni. Udeleţenci ne potrebujejo plezalnega predznanja. Usposobljeno osebje jih bo 

zavarovalo s preverjenim sistemom varovanja. 

b) V besedilu je deset glagolov.    DA  NE 

Pojasnilo: V besedilu je 11 glagolov. 

V besedilu so glagole samo v sedanjiku in pretekliku.  DA  NE 

Pojasnilo: En glagol (bo deloval) je tudi v prihodnjiku.  

Veliko glagolov je v 3. osebi, dva pa tudi v 1. osebi. DA  NE 

Pojasnilo: Vsi glagoli so v 3. osebi. 

Prevladujejo glagoli v ednini.     DA  NE 

Pojasnilo: Več glagolov je v mnoţini kot v ednini, in sicer je 5 glagolov v ednini in 6 

glagolov v mnoţini.  

 

7. naloga 

Zjutraj so se vrata moje sobe počasi odprla. Notri je pogledala teta in rekla, da me bo 

presenečenje čakalo v dnevni sobi. Hitro sem vstala in se oblekla. Teta mi je povedala, da 

bomo šli na adrenalinsko doţivetje. Morala sem ostati mirna, a najraje bi teto kar objela. Od 

vznemirjenja sem komaj našla svoj nahrbtnik. Odločila sem se, da bom bila pri vseh 

preizkušnjah zelo pazljiva. Prejšnji teden si je namreč sošolka poškodovala roko v 

pustolovskem parku, zato je ne bo v šolo še ves teden. Teta večkrat reče: »Otroci, le enkrat 

ţivite, zato uţivajte.« Ja, s tem pa se popolnoma strinjam. Potrebovala bom torej ves svoj 

pogum. 

 

a) Zjutraj se vrata moje sobe počasi odprejo.  

b) Glagola: je povedala   bomo šli 

Pojasnilo: Prvi glagol je v 3. osebi, ednine v pretekliku, drugi glagol pa je v 1. osebi, mnoţine, 

v prihodnjiku.  

 

8. naloga 

a) 1. V pustolovskem parku pri sebi nimamo drobnih predmetov. 

2. Pozorno prisluhnemo pojasnilom o varnosti v parku. 

3. Upoštevamo vsa navodila organizatorjev. 

4. Ob kršitvah zapustimo park. 

5. Varnostne opreme ne odloţimo ali prenesemo drugim osebam. 



6. Varnostno opremo uporabljamo v skladu z navodili. 

b) Ne, glagoli se ne razlikujejo glede na osebo, število in čas, saj so vsi v 1. osebi, mnoţine 

v sedanjiku. 

c) (Glagoli so) v povednem naklonu. 

č) ne imejte, prisluhnite, upoštevajte, zapustite, ne odloţite, prenesite, uporabljajte 

 

9. naloga 

a) labirint – blodnjak   gigantski – ogromen 

b) Po smislu, npr.: 

Presenetil me je podatek o tem, da ljudje kličejo številko 112, ker se izgubijo v labirintu./o 

velikosti labirintov. 

c) (Prvi sodoben labirint je bil dolg) pribliţno 3 kilometrov in 89 metrov (1 milja je 1609 

metrov). 

č) Prvi sodobni koruzni labirint so postavili l. 1993 v ameriški drţavi Pensilvaniji. Obsegal je 

3 hektare in je imel 1,92 milj poti. V tistem času je veljal za največji svetovni koruzni labirint in 

je prišel v Guinnessovo knjigo rekordov. Verjetno je največji labirint na svetu danes v Dixonu 

v Sacramentu, obsega kar 63 hektarjev, vendar se podatki o prvem mestu spreminjajo. 

Ljudje, ki blodijo po tako gigantskih labirintih, neredko kličejo številko 112, da jih rešijo iz 

 labirinta, iz katerega sami ne najdejo izhoda.  

d) Po smislu, npr.: 

Nekateri glagoli so v pretekliku, ker besedilo govori o prvem sodobnem labirintu iz leta 1993, 

v sedanjiku pa zato, ker govori o nekaterih podatkih o labirintu in o dejanjih, ki se ponavljajo.  

e) Prvi sodobni koruzni labirint bi postavili l. 1993 v ameriški drţavi Pensilvaniji. Obsegal bi 

3 hektare in imel 1,92 milj poti. V tistem času bi veljal za največji svetovni koruzni labirint in 

bi prišel v Guinnessovo knjigo rekordov. 

f) Po smislu, npr.: 

g) Po smislu, npr.: 

Zgubil sem se v labirintu. /Pokliči 112./Prosim, svetujte mi, kako naj pridem iz njega./Prosim, 

pošljite koga, ki me bo rešil iz labirinta. 

 

10. naloga  

Luka se zabava/se je zabaval/se bo zabaval v drevesnih krošnjah. 

Luka bi se zabaval v drevesnih krošnjah. 

Otroci, glejte svet z druge perspektive.  

Otroci bi gledali svet z druge perspektive. 

V nedeljo gresta/sta šli/bosta šli Maja in Lina v pustolovski park.  

Maja in Lina, v nedeljo pojdita v pustolovski park. 

 

11. naloga 

Nadgradnja adrenalinskih parkov so postali pustolovski parki. Medtem ko so bile 

adrenalinske izkušnje deleţne skupine, nova ponudba omogoča pustolovščino v gozdu tudi 

posameznikom. Ni več namen, da bi ljudi strašili z višino, temveč da se zabavajo na 

plezalnih elementih. Adrenalinski parki so poleg Ljubelja postavljeni še v Bohinju, na Pohorju, 

v Osilnici ob Kolpi in na Krvavcu. Povprečna letna obiskanost adrenalinskih 

parkov je zadovoljiva. Adrenalinski park Storţ blizu Škofje Loke se lahko pohvali z največjo 

orjaško gugalnico pri nas, ki se skriva med krošnjami, 21 metrov od tal. 

 



 

2. UČNI SKLOP: BRANJE JE ISKANJE 

Nataša Konc Lorenzutti: AVTOBUS OB TREH (Obnova umetnostnega besedila) 

 

1. naloga 

Ne, saj je avtorica knjige Nataša Konc Lorenzutti, avtorica izhodiščnega besedila pa 

sedmošolka Lara/Lara, učenka 7. a.  

 

2. naloga 

Po smislu, npr.: 

Lara je napisala obnovo, da bi sošolcem predstavila vsebino knjige/da bi povzela knjigo. 

 

3. naloga 

Na primer, tri od: Uroš je pasel koze (in osla), plezal po skalah, šel k Soči/skakal v Sočo, 

ogledoval si je kaverne/vojaške rove  

 

4. naloga 

Po smislu, npr.: 

Oba sta se morala spopasti z očetovo boleznijo. Urošev oče je zbolel za rakom in zato umrl, 

medtem ko je tudi Tinetov oče imel raka, a se je pozdravil.  

 

5. naloga 

A   Ko se je izgubil maček Brin. 

B   Ko je poginila koza Betka. 

C   Ko je zvedel, da bo dobil sestro oz. brata. 
Č   Ko se je spomnil na svojega očeta. 

 

6. naloga 

DA NE 

Čeprav je Urošu Tinetova mama pripravila bratovo posteljo, je Uroš raje spal na tleh v svoji 

spalni vreči. 

 

7. naloga 

Po smislu, npr.: 

Brin in Bor sta bila mačja mladiča, ki ju je imela Ivana. V zahvala, ker sta Ivani prinesla 

enega od mladičkov, jima je enega ponudila. Uroš in Tine sta hotela vzeti Brina, domov, a 

jima je Ivana dala Bora, ki sta ga poimenovala Zlatko./To sta bila dva Ivanina mačka. Tine je 

vzel Brina, čeprav je bil namenjen Petru in s tem ujezil Ivano. 

 

8. naloga 

Po smislu, npr.: 

Čeprav se Ivana ni mogla odločiti, ali naj postane Tinetovo dekle, se je Tine odločil, da bo 

vztrajal in da bo počakal, da se bo odločila zanj. Odločil se je, da ne bo obupal.  

 

9. naloga 

Po smislu, npr.: 

Zakaj je bila Ivana jezna na Tineta? 

Kakšen je bil Tinetov oče, potem ko so se vrnili z ogleda kaverne? 



Kdaj se je Uroš odpeljal z avtobusom v Ljubljano?/Kdaj je vozil avtobus v Ljubljano? 

Kje je postal Tine glavni tehnik?/Kje je nastopal Tine? 

 

10. naloga 

Po smislu, npr.: 

Ne, učenec/učenka obnove ne moreta napisati, saj morata knjigo prebrati in jo tudi dobro 

razumeti.  

 

11. naloga 

a) V 1. osebi./2. osebi./3. osebi. 

b) Obnove ne smemo pisati v 1. osebi, ampak vedno v 3. osebi. 

 

12. naloga 

Ko je Uroš v sredo prispel, je imel nahrbtnik, v katerem je hranil veliko stvari za preţivetje v 

naravi. Čeprav je Tinetova mama pripravila zanj bratovo posteljo, je povedal, da bo spal na 

tleh v spalni vreči. Takoj po zajtrku sta fanta odšla s kozami in oslom na pašnik, kjer sta si 

naredila bivak, a pozabila na koze. Koze je pozno pripeljal domov oče. 

 

Glagoli so v pretekliku, saj Lara pripoveduje o dogodkih, ki so se ţe zgodili./Pozna pravila, 

kako pisati obnovo.   

 

13. naloga 

Odgovoril sem, da sem mimogrede vprašal po njem.  

 

14. naloga 

A Pogovor med knjiţnimi osebami je ostal tudi v obnovi besedila. 

B Nekateri deli dvogovora so ostali, druge pa je avtorica pretvorila v odvisni govor. 

C Dvogovore je morala avtorica preoblikovati v odvisni govor. 

Č Večino dvogovorov je avtorica preoblikovala v odvisni govor, nekaj pa jih je pustila. 

 

15. naloga 

9   V šoli je Tine v igri Kekec postal glavni tehnik, prevzel pa je tudi vlogo krave. 

8   Mama je našla Ivaninega mačka, a sta ga Uroš in Tine vrnila Ivani. 

5   Čeprav je hotel Uroš oditi domov, si je premislil in popoldan odšel na ogled rovov. 

3   Uroš se veslanja po brzicah sprva ni veselil. 

1   K Lavrenčičevim je prišla na obisk mamina prijateljica s sinom Urošem. 

11 Na premiero sta prišla tudi Uroš in Miloš, ki ga je Uroš končno sprejel kot člana druţine. 

4   Druţina je izvedela za očetovo bolezen. 

2   Ţe prvi dan sta šla Tine in Uroš past koze in osla. 

6   Ivana jima je v zahvalo dala enega od mladičev, izbrala sta Brina. 

7   Tik pred Uroševim odhodom ju je obiskal Peter, ki je ţelel zamenjati mačka. 

10 Tinetov odnos z Ivano se je v šoli nenadoma poslabšal. 

12  Tineta Ivanina neodločenost o tem, ali bi bila njegovo dekle, ni spravila v slabo voljo. 

 

16. naloga 

Lara je napisala podrobno/strnjeno obnovo. 

Po smislu, npr.: 

 Pojasnilo:  



Ker ima knjiga kar 223 strani in je v njej opisanih kar veliko dogodkov, je morala Lara izbrati 

le najpomembnejše in jih obnoviti./Izbrala je ključne dogodke in jih zelo na kratko predstavila. 

17. naloga 

Na primer: 

obnova kratke zgodbe, šale, recepta, opis ţivali 

 

18. naloga 

Urošev prvi obisk pri 

Lavrenčičevih 

Urošev prihod z mamo, s Tinetom paseta koze, plezata po 

skalah 

Lavrenčičevi v Ljubljani Uroševa soba, sprehod po Prulah, ogled gradu, osveţitev s 

sladoledom, neodločenost Tineta 

Četrtkovi dogodki Soča, veslanje po brzicah, pogin koze, Uroš hoče domov, ogled 

kaverne, očetova utrujenost 

Nedeljski dogodki mama prinese mačka, obisk očeta v bolnici, Ivanin prihod, 

ponudi jima enega od mladičkov 

Čas od ponedeljka do 

Uroševega odhoda 

očetova operacija, menjava mačkov, Soča – skakanje v vodo, 

spor, obisk Petra, Urošev odhod v Ljubljano 

Tinetovo preţivljanje 

časa med šolskim 

letom 

Tinetovo druţenje z Ivano, glavni tehnik in vloga, izjava 

novinarki, premiera, prihod Uroša skupaj z Milošem, povabilo na 

poroko 

 

19. naloga 

Po smislu, npr.: 

a) Pred pisanjem obnove moram razmisliti: 

– kateri dogodki so zgoščeni,  

– kako potekajo dogodki po časovnem zaporedju, 

– o pripravi osnutka oz. načrta. 

b) Med pisanjem obnove moram biti pozoren/-na na: 

  pravilno časovno zaporedje dogodkov, 

  uporabo glagolov v pretekliku, 

  ne uporabim premega govora, 

  pravilno in čitljivo pisanje. 

 

c) Po pisanju obnove bom:  

 še enkrat prebral/-a obnovo, 

 popravil/-a morebitne jezikovne napake. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

Nataša Konc Lorenzutti je med študijem dobila fakultetno Prešernovo nagrado za vlogo 

Ofelije. Zaposlena je bila v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju in v Primorskem 

dramskem gledališču v Novi Gorici. Zdaj je profesorica na novogoriški gimnaziji. Njena knjiga 

Avtobus ob treh je bila nominirana za nagrado večernica. 

 



 

Desa Muck: BLAZNO RESNO SLAVNI (Sklanjanje samostalnikov moškega 

spola) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Ne, napisano besedilo ni obnova celotne knjige, saj so na koncu tri pike, kar pomeni, da se 

obnova še nadaljuje.  

Da, to je obnova besedila, ker so glagoli v 3. osebi, v pretekliku, v njem ni premega govora, 

tudi dogodki so razporejeni po časovnem zaporedju, čeprav to ni obnova celotne knjige. 

 

2. naloga 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. naloga / 

 

4. naloga 

Po smislu, npr.: 

ZAPLET – ed. 

I  Diplomatski zaplet med drţavama je sproţil veliko nezadovoljstvo. 

R Zaradi zapleta s potnim listom oče ni vstopil v letalo.  

D Kljub manjšemu zapletu po operaciji se bo Rok kmalu vrnil na igrišče. 

T Z malo dobre volje bi stanovalci lahko rešili zaplet.  

M Novinar je mimoidoče spraševal o zapletu glede imenovanja podţupana.  

O Srečanje dveh voditeljev se je na ţalost začelo z zapletom. 

 

PODPIS – dv. 

I  Podpisa na papirju sta bila zelo nečitljiva. 

R Na listu nisem opazila podpisov dveh Blaţevih sošolcev. 

D Kljub podpisoma na obrazcu mu niso hoteli popraviti avta.  

T Na spričevalu sem opazil podpisa obeh staršev. 

M Razredničarka se je s starši pogovorila o obeh podpisih na opravičilu.  

O S podpisoma sta se strinjala z razpisanimi pogoji, ki so jih objavili v podjetju.  

 

PARK – mn. 

I  Navdušili so me parki znotraj gradu. 

R Zaradi pomanjkanja časa nismo mogli obiskati vseh parkov. 

D Proti parkom se je odpravila velika mnoţica turistov. 

T Kljub deţju smo si ogledali vse parke.   

M Kampiranje ob narodnih parkih je prepovedano.  

O Ali poznaš razliko med naravnimi in krajinskimi parki? 

Sklon Ednina Mnoţina 

Imenovalnik Grega / 

Rodilnik dne pomislekov, ljudi 

Dajalnik / / 

Toţilnik studio, oddelek igralce, sodelavce 

Mestnik filmu posnetkih 

Orodnik / kostumi 



 

5. naloga 

Na neki zabavi je Veronika, ki je prav tako igrala v filmu, Grega predstavila drugim dekletom. 

Povedala jim je, da igra njenega brata. Grega je vse pogosteje hodil na zabave. Ko se je na 

neki zabavi osramotil, je odšel z nje in se ustavil v parku. Grega in Veronika sta bila 

povabljena v mladinsko oddajo, kjer sta se lahko v ţivo pogovarjala z mnogimi poslušalci. 

Oddajo so zaključili prej, saj je bil pogovor z nekim moškim prav neprijeten. Grega je dal 

izjavo o vseh dogodkih na snemanju, vendar pa je v časopisu pozneje lahko prebral 

popolnoma drugačno izjavo. 

 

6. naloga 

a) /  

b) prijateljev – prijatelj igralcev – igralec 

c) Na j in c. 

č) Pred prijateljom/prijateljem se je ustavila skupina fantov. Prijateljev/Prijateljov nisem 

vprašal za mnenje. Prijateljema/prijateljoma sem obljubil, da gremo naslednji teden v kino. 

S prijateljoma/prijateljema smo naredili seminarsko nalogo o planetih. Proti prijateljem/ 

prijateljom smo začeli metati kepe. 

d) V ednini: v imenovalniku, rodilniku, dajalniku, toţilniku, mestniku, orodniku 

V dvojini: v imenovalniku, rodilniku, dajalniku, toţilniku, mestniku, orodniku 

V mnoţini: v imenovalniku, rodilniku, dajalniku, toţilniku, mestniku, orodniku 

e) Po smislu, npr.: 
 -c: lonec/zajec   orod. ed.: (z) loncem/zajcem 
-č: berač/plašč     rod. dv.: beračev/plaščev 
-ţ: jeţ/kriţ    daj. dv.: jeţema/kriţema 
-š: nogometaš/tuš  or. dv.: (z) nogometašema/tušema 
-j: konj/stroj    daj. mn.: konjem/strojem  

 

7. naloga 

(Grega je vedno občudoval) park. 

(Mama je ves čas spremljala svojega)sina/Grega. 

 

Oba samostalnika poimenujeta osebo.        

 Oba samostalnika sta v ednini. 

Oba samostalnika sta v imenovalniku. 

 Oba samostalnika sta v toţilniku. 

Oba samostalnika imata isto končnico. 

 

 Prvi samostalnik poimenuje predmet, drugi 

osebo.  

Prvi samostalnik nima končnice, drugi ima 

končnico -a. 

 Prvi samostalnik ima končnico ø, drugi pa 

končnico -a. 

Prvi samostalnik je v mnoţini, drugi pa v ednini. 

 

b)  

Samostalnik Poimenovanje  Sklon in število Končnica 

park predmet toţilnik ednine končnica -ø 

sin bitje toţilnik ednine končnica -a 

 

8. naloga 

a) Česa Grega ni imel na snemanju? 

b) Mir se ne sklanja tako kot samostalnik spomin, saj ima samostalnik mir v rodilniku ednine 

dve končnici, in sicer -u ali -a, medtem ko ima samostalnik spomin samo končnico -a.  



c) Po smislu, npr.: 

Pred tekmovanjem ledu/leda v dvorani niso dobro počistili. 

Zaradi poškodovanega mostu/mosta ljudje niso smeli več voziti čezenj. 

Ko je Rok pogledal Petro, je ta prebledela od strahu/straha.  

 

9. naloga 

a) denar, reţiser; (končata se) na črko -r. 

b) Denar Gregu ni veliko pomenil. Zaradi velikih nakupov je mama ostala brez denarja. 

Čeprav je imela sina rada, se denarju ni ţelela odpovedati. Denar je zapravila tudi za novo 

pohištvo. O denarju se z Gregom nista pogovarjala. Mama je verjela, da je z denarjem 

mogoče kupiti tudi sinovo slavo. 

c) Katjin dedek se je šel v mladosti učit za čevljarja. Od dimnikarja je novinarka hotela 

zvedeti, zakaj je v kuhinji zagorelo. Teto je presenetila novica, da bo morala spati v šotoru. 

Predsednikovega govora ţal niso prenašali po televiziji. Na koledarju je imela babica 

zapisane pomembne datume. Za tovorom na ladji so se skrivali begunci. Če bi imeli dobrega 

vratarja, bi zagotovo ubranil strel. 

č) Po smislu, npr.: 

kolesar Kolesarju smo pomagali zamenjati zračnico. 

koledar Babica si je na koledarju označila, kdaj mora obiskati zobozdravnika. 

rudar  V nesreči sta se poškodovala dva rudarja.  

 

10. naloga 

a) / 

b) DA NE (Osnova samostalnika oče se podaljša) s črko -t. 

c)  

Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Toţilnik Mestnik Orodnik 

oče očeta očetu očeta (o) očetu (z) očetom 

 

11. naloga 

a) Je pisec mnogih pesniških zbirk za otroke in mladino, zelo znane so njegove Majnice 

fulaste pesmi.  Tone 

Je pesnik, ki je napisal sedmo kitico slovenske himne. France 

Je literarni in filmski junak, ki nastopa v knjigah, kjer je glavni junak Kekec.  Roţle 

Je slovenski jezikoslovec, avtor Slovenske slovnice. Joţe 

Glavna junakinja Lučka iz knjige Hči Lune se na koncu le zaljubi vanj. Bine 

V knjigi Finta v levo je osrednji lik, običajen najstnik, ki mu prometna nesreča spremeni 

ţivljenje. Jure 

b) Po smislu, npr.: 

Tone je ves nasmejan stopil v sobo in vse pozdravil. 

Oče je večkrat poklical Franceta, a se mu ta ni oglasil. 

Miha je Roţletu prinesel knjigo, ki jo mora prebrati. 

Na trţnici je dedek zagledal Joţeta, ki ga ni videl ţe nekaj let. 

Na televiziji so se odločili, da bodo posneli film o Binetu. 

Z Juretom smo se dogovorili, da nam bo naredil novo pohištvo za dnevno sobo. 

 

12. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Mama vseh sinov ne bi spravljala v obup, saj časovno tega ne bi zmogla. 

Da, verjetno bi vse sinove spravljala v obup, saj ţeli imeti vse pod nadzorom. 



b) sina: ednina  toţilnik  

sinov: mnoţina  rodilnik 

c) −Prvi samostalnik je v ednini, drugi pa v dvojini. 

− Prvi samostalnik je v ednini, drugi pa v mnoţini. 

− Prvi samostalnik je v toţilniku, drugi pa v rodilniku. 

− Prvi samostalnik je v rodilniku, drugi pa v toţilniku. 

− Drugi samostalnik ima končnico -ov. 

− Drugemu samostalniku se osnova podaljša z -ov-. 

 

13. naloga 

a) A Pri drugem samostalniku je polglasnik (zapisan z e) ostal. 

B Pri samostalniku se je polglasnik ponovil. 

C Pri samostalniku je polglasnik izpadel. 

b) sodelavec – sodelavce 

c) Sošolcu sem povedal, da jutri nimamo razredne ure. Piscu so ljudje postavili veliko 

vprašanj. V orkestru so kupili več bobnov. Zaradi glasnih psov ljudje ponoči niso mogli 

spati. V decembru bomo za nekaj dni odpotovali. Zaradi močnega vetra so ljudje raje ostali 

doma. 

 

14. naloga 

a)  

Sklon Ednina Dvojina 

Imenovalnik   

Rodilnik človek-a ljud-i 

Dajalnik človek-u  

Toţilnik človek-a človek-a 

Mestnik človek-u  

Orodnik človek-om  

b) DA NE 

c) Po smislu, npr.: 

I    Človeka za preţivetje v divjini potrebujeta tudi veliko sreče.  

R  Obeh ljudi, k ista vstopila v trgovino, se je Rok ustrašil. 

D  Volk se je človekoma nevarno pribliţal. 

T   Dedi je bil prepričan, da je sosed rešil oba človeka.  

M   Mama mi je rekla, naj o obeh ljudeh, ki sta se preselila v naš blok, govorim spoštljivo.  

O   Katja je dan preţivela s človekoma, ki sta pretekla celo Slovenijo. 

č) Po smislu, npr.: 

Ugotovila sva, da v mnoţini samostalnik človek spremeni osnovo, da ni več človek, ampak 

ljud.  

 

15. naloga 

Marsikatero Desino delo obravnava odraščanje mladega človeka. V času odraščanja si 

morajo mladi ljudje pridobiti veliko koristnih informacij. Desa je ljudem, ki redno berejo revijo, 

v intervjuju povedala marsikaj zanimivega. Marsikdaj ustvarja v preprostem jeziku, zato so 

njena dela med ljudmi tudi tako priljubljena. Desa je v svojem domačem okolju kar 

pomemben človek. Pravi, da se humor razvija skupaj s človekom. 

 

16. naloga 



a) imenovalnik mnoţine mestnik, dvojine, mnoţine orodnik mnoţine/ 

    otroci    (o) otrocih         (z) otroki 

b) Desa Muck pravi, da so pogovori z otroki po šolah še vedno aktualni. Predvsem je 

pomembno, da zna otroke motivirati. Prizna, da ima vedno pred nastopi tremo, toda ko je z 

otroki, trema izgine in se počuti odlično. Rada ima, če jo kakšen otrok vpraša kaj zanimivega. 

Mlajše otroke predvsem zanima, kako je ime njenim otrokom. Pravi, da razlike med otroki 

pred petindvajsetimi leti in sedaj ni, spremenil se je le svet in način ţivljenja. Prepričana pa 

je, če starši svojega otroka silijo z literaturo, se bo knjig na daleč izogibal. 

 

17. naloga 

a) / 

b) pismonoša  Grega 

 

18. naloga 

a) vrstnik/maskerka/snemanje/prijatelj/vloga/podpis/pogodba/korak/reklama 
b) Samostalnik pismonoša se lahko sklanja tako, kot se sklanjajo samostalniki ţenskega  

spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico -e. 

 

19. naloga 

a) Pismonoša je Grega razveselil s pismom. Tisti dan ni bilo pismonoša k nam do 

popoldneva. Grega se je zahvalil pismonošu in se glasno zasmejal. Grega je pismonoša  

pozdravil in hotel zapreti vrata. Tedaj je ob pismonošu zagledal prijaznega psa. Hotel ga je 

poboţati, a pes tega ni bil vesel. Oba s pismonošem sta se glasno zasmejala. 

b)  berač  prijatelj  stran  ponudba  

kostum   sonce  igrišče   polţ 

 

20. naloga 

a) Na primer: Luka, Mitja, Ţiga, Miha, Jaka, Jaša, Matija, Kozma, Aljoša, Nikola 

b)  A   Vedno jih sklanjam tako kot samostalnike ţenskega spola (Grege, Gregi …). 

 B   Vedno jih sklanjam tako kot samostalnike moškega spola (Grega, Gregu …). 

     C   Včasih jih sklanjam kot samostalnike ţenskega spola, včasih kot samostalnike 

          moškega spola. 

     Č   Pogosto jih sklanjam kar neknjiţno, npr. Gregata, Lukatu. 

c) Sklanjamo jih kot samostalnike ţenskega in moškega spola.  

 

21. naloga 

Grega je nepriljubljen med vrstniki.  

Grego/Grega je neznanec nekega dne povabil na avdicijo.  

Gregi/Gregu se ponudba na začetku ni zdela zanimiva. 

Grego/Grega je mama spremljala na vsakem koraku. 

O Gregi/Gregu so se po odličnih posnetkih na snemanju veliko pogovarjali.  

Z Grego/Gregom je šel reţiser po odhodu v park na kavo. 

 

22. naloga 

a) PIL 

b) H kraticam. 

c) Ničto/ -ø končnico.  

 

23. naloga 



a) Pravilna je kratica samo v prvi povedi. 

b) Pravilna je kratica samo v drugi povedi. 

c) Pravilna je kratica v obeh povedih. 

 

24. naloga 

Po smislu, npr.: 

I   PIL je revija, ki so jo brali ţe moji starši. 

R  Včeraj mi pismonoša ni prinesel PIL-a/PIL. 

D  K PIL-u/PIL sem poloţila besedilo, ki sem ga prepisala iz te revije.  

T   Mašina sestra se bo naročila na PIL. 

M   Sedmošolce so vprašali, katera rubrika v PIL-u/PIL jim je najbolj všeč. 

O   S PIL-om/PIL v roki je Jure veselo zakorakal proti razredu.  

 

25. naloga 

PIL  V kom ali v čem?/V čem)  v PIL-u 

PIL  Koga ali kaj?/Kaj?   PIL-ø 

AGRFT Na kom ali na čem?/Na čem? AGRFT-ju 

CD  Koga ali česa?/Česa?  CD-ja 

AGRFT Koga ali česa?/Česa?  AGRFT-ja 

 

26. naloga 

Po smislu, npr.: 

Pri sklanjanju samostalnikov moškega spola mi je bilo najteţje sklanjati samostalnike na -a, 

ker sem jih enkrat sklanjal kot samostalnike moškega, enkrat pa kot samostalnike ţenskega 

spola oz. včasih nisem vedel, če te samostalnike sploh pravilno sklanjam.  

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

Mama je vprašala prijatelja, če ima ţe izpit za avto. Zaradi gladkega ledu je Tomaţ skoraj 

padel. Brat je moral predloţiti k prošnji tudi svoj ţivljenjepis. Petra je poklicala dedka in mu 

povedala, da bo šla naslednji teden s taborniki na taborjenje. Razgled s Šmarne gore nam 

je bil onemogočen. Zaradi zasedenih avtobusov je odpadla ekskurzija v Belo krajino. 

 

Tatjana Kokalj: V DEŢELI POGUMNIH PRINCES (Sklanjanje samostalnikov 

ţenskega spola) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Da, tudi sam bi nasprotoval odhodu v Anglijo, saj imam tukaj veliko prijateljev, s katerimi se 

druţimo, se zabavamo in se imamo lepo. 

Ne, saj bi rad spoznal tudi še kakšno drugo drţavo, kjer bi izboljšal znanje angleščine in 

spoznal drugačne navade in ljudi. 

 

2. naloga 

Knjiga V deželi pogumnih princes pripoveduje o trinajstletni Ajši, edinki, ki s starši ţivi v hiši 

blizu Ljubljane. Ko je mama nekega dne pri kosilu začela govoriti angleško, je Ajša 

posumila, da se nekaj dogaja. Kmalu je izvedela, da se bo z očetom in materjo zaradi njunih 

sluţbenih obveznosti preselila za pol leta v Anglijo. To pa ji seveda ni bilo všeč, saj ni hotela 

zapustiti svojih prijateljic. Osmi razred je ţelela končati v Sloveniji, pa tudi zaljubljena je bila. 



Babi se je postavila na stran svoje vnukinje, zato je Ajša ostala pri dedku in babici še tri 

mesece. 

 

3. naloga 

a), b)  

Izpisani 

samostalnik 

Imenovalnik 

ednine 

Rodilnik 

ednine 

Vprašalnica Sklon 

knjiga knjiga knjige Kdo ali kaj?/Kaj imenovalnik/im./I 

deţeli deţela deţele V kom ali v čem?/V 

čem? 

mestnik/mest./M 

princes princesa princese Koga ali česa/Koga? rodilnik/rod./R 

Ajši Ajša Ajše O kom ali o čem?/O 

kom? 

mestnik/mest./M 

edinki edinka edinke O kom ali o čem?/O 

kom? 

mestnik/mest./M 

hiši hiša hiše V kom ali v čem?/V 

čem? 

mestnik/mest./M 

Ljubljane Ljubljana Ljubljana Blizu koga ali 

česa?/Blizu česa? 

rodilnik/rod./R 

 

Vsi samostalniki imajo v imenovalniku ednine končnico -a, v rodilniku pa končnico -e.  

 

4. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Knjiga – ednina 

I     Knjiga je bila napisana dve leti po vrnitvi s potovanja.  

R   Čeprav imamo domače branje ţe jutri, knjige še vedno nisem prebral.  

D   Predgovor h knjigi je napisala sošolkina mama. 

T   Na Marjetin naslov so poslali brezplačno knjigo.  

M  V tej knjigi je glavni junak najstnik, ki preţivlja počitnice pri babici. 

O  Projekt Rastem s knjigo spodbuja osnovnošolce k branju mladinskega leposlovja.  

 

Knjiga – dvojina 

I     Knjigi sta bili na zadnji polici, zato ju Nika ni dosegla.  

R   Patricija obeh knjig še vedno ni vrnila v knjiţnico.   

D   H knjigama je poloţil še zvezek, v katerega je napisal obe obnovi.  

T   Z navdušenjem sem prebral knjigi, ki mi ju je priporočila prijateljica.  

M  O obeh knjigah nisem ţelela povedati svojega mnenja.  

O  Desa Muck nas je razveselila z dvema novima knjigama. 

 

Knjiga – mnoţina 

I     Najbolj brane knjige so bile sposojene ţe nekaj časa.   

R   Ocenjevalci knjig so imeli zelo teţko nalogo. 

D   Svoj prosti čas je namenila počitku, prijateljem in dobrim knjigam. 

T   Jure je rad bral predvsem zgodovinske knjige.  

M  V vseh prebranih knjigah Lara ni našla tega, kar je iskala. 

 O  Med starimi knjigami sem našel nekaj zanimivih romanov. 



b) Po smislu, npr.: 

Pri sklanjanju nisva imela teţav, saj sva si pomagala z oblikami, ki so zapisane v preglednici, 

medtem ko je bilo teţje oblikovati povedi, saj nisva imela toliko idej in sva se ponekod s 

povedmi kar ponavljala.  

 

5. naloga 

a) deţelo, pokrajini, literaturo, junakinj, zgodbe 

b) deţelo (toţilnik), pokrajini (mestnik), literaturo (toţilnik), junakinj (rodilnik), zgodbe (toţilnik) 

c) - Iz 3. odstavka sem izpisal/-a sedem samostalnikov. DA  NE    (pet samostalnikov) 

− Vsi samostalniki so v ednini.     DA  NE   

(junakinj in zgodbe sta v mnoţini) 

− Največ izpisanih samostalnikov je v toţilniku.  DA  NE   

(V toţilniku so trije samostalniki.)  

− Nobenega samostalnika ni v dajalniku in orodniku. DA  NE 

 

6. naloga 

Po smislu, npr.: 

O obeh perečih zadevah niso ţeleli razpravljati pred otroki. 

V kinu Špela ni srečala svojih prijateljic. 

Miha mi je svetoval, naj zgodbi spremenim zaključek. 

 

7. naloga 

Za Tatjano Kokalj imajo poseben pomen pri otroških slikanicah tudi ilustracije. Pisateljica 

knjige o Ajši pravi, da ima zgodbo v glavi, v besedah, slikah in barvah. Njene pravljice svojo 

končno podobo dobijo z ilustracijami. Med vsemi knjigami ima posebno mesto prav knjiga o 

Ajši. Knjiga je nastala med njenim potepanjem po Angliji. 

 

8. naloga 

Ajša je bila ob prihodu na letališče razočarana nad mamo.  

Ajša začne v knjiţnici prebirati angleške knjige. 

S prijateljico Neţo se redno dopisuje po internetu.  

V pogovoru po internetu se seznanja s tekočimi zadevami.  

Na fotografiji vidi Tima, v katerega je zaljubljena, z lepo Gajo.  

 

9. naloga 

a) vrnitvi – vrnitev Sloveniji – Slovenija 

b) Po smislu, npr.:  

V ednini se samostalnika ločita po končnici v imenovalniku, toţilniku in orodniku./ 

Samostalnika se ločita po nekaterih končnicah. 

 

10. naloga 

a) – priprava s klini ali deščicami za vzpenjanje ali sestopanje   lestev 

− polkroţno ukrivljen kovinski predmet, ki se pribije na kopito   podkev 

− sadeţ s koščičastimi plodovi sladkega okusa, ki zori od sredine julija do septembra breskev 

− nizka okrogla posoda za pečenje, cvrenje, navadno z dolgim ročajem  ponev 

− stavba, namenjena za krščansko bogosluţje     cerkev 

− dejavnost, povezana s pospravljanjem ţita s polja    ţetev 

 



b) A   Vsi samostalniki imajo različno število zlogov. 

 B   Vsi samostalniki imajo končnico -v. 

C   Vsi samostalniki poimenujejo predmete. 

Č   Vsi samostalniki se končajo na -ev. 

 

11. naloga 

a)  

Sklon Ednina Dvojina Mnoţina 

Imenovalnik vrnitev-ø vrnitvi vrnitve 

Rodilnik vrnitve vrnitev-ø vrnitev-ø 

Dajalnik vrnitvi vrnitvama vrnitvam 

Toţilnik vrnitev -ø vrnitvi vrnitve 

Mestnik (o) vrnitvi (o) vrnitvah (o) vrnitvah 

Orodnik (z) vrnitvijo (z) vrnitvama (z) vrnitvami 

 

b)  

Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Toţilnik Mestnik Orodnik 

hiš-a hiš-e hiš-i hiš-o (o) hiš-i (s) hiš-o 

vrnitev-ø vrnitv-e vrnitv-i vrnitev-ø (o) vrnitv-i (z) vrnitv-ijo 

 

c) –Samostalnika knjiga in vrnitev imata enake končnice. 

− Samostalnik vrnitev ima drugačno končnico samo v toţilniku ednine. 

− Samostalnik vrnitev ima drugačno končnico v vseh šestih sklonih. 

− Samostalnik vrnitev ima drugačno končnico v imenovalniku, toţilniku in orodniku. 

 

12. naloga 

Po smislu, npr.: 

Mama mi je naročila, naj prinesem lestev. Stopila je nanjo in odtrgala nekaj breskev ter jih 

odnesla v hišo. Še sreča, da je prišla pravi čas, saj se je nad ponvijo dvigal gost dim. Hitro je 

odstavila ponev in prezračila hišo. Babica je pogledala mamo in ji rekla, da bodo ţetev ţe 

končali brez nje. Pomagali ji bodo sosedje, ki so se ţe zbrali pred cerkvijo. 

 

13. naloga 

Mati/Mater je med kosilom začela govoriti angleško. Ko je Ajša prispela v Anglijo, matere/ 

mati ni bilo na letališču. Ajša se je ţe doma uprla mami/materi, da ne bo šla ţivet v Anglijo. 

Na letališču je kar nekaj časa čakala mati/mater/matero. Z varuško Becky se ni veliko 

pogovarjala o mamici/mami/materi. Na koncu je bila Ajša z matero/materjo v boljših odnosih. 

 

a)  

Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Toţilnik Mestnik Orodnik 

knjig-a knjig-e knjig-i knjig-o (o) knjig-i (s) knjig-o 

mati-ø mater-e mater-i mater-ø (o) mater-i (z) mater-jo 

 

b) Končnice samostalnika mati se razlikujejo v imenovalniku, toţilniku in orodniku. 

 

14. naloga 

deţela/babi/zadeva/varuška/pokrajina/znamenitost/hči/junakinja 

a) Po smislu, npr.: 



I    Hči je veselo pritekla k mami in ji skočila v objem. 

R   Zaradi bolne hčere ni mogla na srečanje s prijateljicami. 

D   Hčeri sta kupila psička, ki si ga je tako dolgo ţelela. 

T   Oče je zagledal svojo hčer v skupini odraslih fantov.  

M   Odločila sta se, da se bosta na poti na morje ustavila še pri hčeri. 

O   Mama se je ţelela pogovoriti s hčerjo o njeni odločitvi, da se bo udeleţila poletnega 

tabora. 

 

15. naloga 

Sklon Ednina Dvojina Mnoţina 

Imenovalnik  materi  

Rodilnik matere  mater 

Dajalnik  materama materam 

Toţilnik mater   

Mestnik  (o) materah  

Orodnik (z) materjo  (z) materami 

 

Sklon Ednina Dvojina Mnoţina 

Imenovalnik hči  hčere 

Rodilnik  hčer/hčera  

Dajalnik hčeri   

Toţilnik hčer hčeri hčere 

Mestnik   (o) hčerah 

Orodnik  (s) hčerama  

 

Po smislu, npr.: 

Največ teţav mi je delal samostalnik mati, ker sem ga zamenjal s samostalnikom mama.  

 

16. naloga 

a) Eno izmed zgodb je Cankar naslovil Mater sem zatajil. V njej pripoveduje, kako je mati 

prišla v Ljubljano obiskat svojega sina. A ta se je matere sramoval. Ker mati pred šolo ni 

dočakala svojega sina, jo je začelo skrbeti. Ko je mati prišla k njemu, si je oddahnila, saj je 

bilo z njim vse v redu. Sin je z materjo prehodil del poti. Hodil je zraven matere. Ţal mu je bilo 

za to, kar je storil materi. Rad bi se ji opravičil. Ko je bila ţe daleč stran, je poklical mater. 

Mati se je obrnila. Nato je mati odšla po blatni cesti domov.  

b) Po smislu, npr.: 

Tako besedilo ne bi bilo slogovno ustrezno, saj se samostalnik mati prevečkrat ponavlja. 

Samostalnik bi lahko nadomestila z osebnim zaimkom oz. bi samostalnik mati kar spustila.  

 

17. naloga 

Mati/Mater/Mama je odšla skupaj s hčer/hči/hčero/hčerjo v mestno knjiţnico. Ker je mater/ 

mati/matera ljubiteljica knjig, jo je hčer/hčera/hči zaprosila, če gre z njo, da ji bo svetovala 

pri izbiri knjig. Od mati/mame/matere je v knjiţnici dobila veliko nasvetov. Hčer/Hčeri je 

svetovala, naj si sposodi knjigo V deţeli pogumnih princes. Ker je materi/mati zaupala, si 

jo je res sposodila. Mati/Mater/Mama je zvečer od hčerke/hčere/hčer zvedela, da je knjiga 

zanimiva. Hčer/Hči je povedala, da bo knjigo priporočila tudi svojim prijateljicam. Mati/ 

Mater je bila zelo ponosna na hči/hčer/hčero. Hči/Hčer/Hčera je vedela, da bo naslednjič 



šla v knjiţnico spet skupaj z mati/materjo/matero. Mater/Mati/Mamica je pravi leksikon 

naslovov dobrih knjig. 

 

18. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

I      Gospa je vstopila v trgovino in prijazno pozdravila. 

R    Jure gospe ni pravočasno videl in skoraj bi se zaletel vanjo. 

D    Rok je pomagal gospe nesti po stopnicah teţko vrečo. 

T    Na potovanju je spoznal prijetno gospo.  

M   Pozvonil je pri gospe, da bi ji izročil paket. 

O   Z gospo se je pogovarjal o hrupu, ki ga povzročajo sosedje. 

b)  3 imenovalnik 

     8 rodilnik 

     8 dajalnik 

     5 toţilnik 

     6 mestnik 

     2 orodnik 

c) Po smislu, npr.: 

Da, imel sem teţave predvsem pri dajalniku, saj sem uporabil samostalnik gospej. 

č) / 

d) Po smislu, npr.: 

Ne, saj ima samostalnik gospa drugačni končnici v dajalniku in mestniku (-e namesto -i). 

 

19. naloga 

Ajša ni imela ne brata oz. bratov in ne sestre oz. sester. 

a) (Samostalnik sester je) v rodilniku dvojine in mnoţine.  

b) – Zapisani samostalnik nima enake osnove, saj se je vanjo vrinil polglasnik. 

− Samostalnik ima enako osnovo, a drugačno končnico. 

− Samostalnik ima enako osnovo in enako končnico. 

c) Po smislu, npr.: 

Mama ni pospravila metel v klet, ampak jih je dala kar na podstrešje.  

Kar dveh krogel ni hotel izstreliti iz svoje zračne puške.  

Zaradi odprtih škatel je imela Nika veliko dela.  

Čeprav so se dogovorili, vseeno niso zamenjali vseh tabel na šoli.  

Zaradi poškodbe Nik ni igral dveh tekem.  

Vid si zaradi sluţbene obveznosti ni mogel ogledati vseh iger.  

č) Po smislu, npr.: 

Da, vsi samostalniki so mi povzročali teţave, saj nisem vedel, ali se pri vseh zapisanih 

samostalnikih vrine polglasnik ali ne. Posluh mi pri tem ni pomagal.  

 

20. naloga 

a), b) (Ajša se je morala preseliti v Anglijo) zaradi njunih/njune sluţbenih/sluţbene 

obveznosti. 

(Babi se je postavila) na Ajšino stran.  

(Ajša je bila na letališču prepuščena) iznajdljivosti.  

(Na letališču se je usedla) na klop. 

(Ajša je dobila varuško) zaradi prezaposlenosti staršev.  

(Ajša je začela spoznavati) novo deţelo in njene zanimivosti. 



(Ajša je začela spoznavati novo deţelo) z varuškino pomočjo.  

 

21. naloga 

a) Samostalnik obveznost ima pri sklanjanju pogosto/v vseh treh številih po trikrat končnico -

i./Da ima ponekod/v nekaterih sklonih drugačne končnice kot samostalnik knjiga.  

b) Po smislu, npr.: 

Imela sva manj teţav, saj sva si pomagala s preglednico. 

 

22. naloga 

a) Usedla se je na klop in čakala. 

Babi se je postavila na stran svoje vnukinje. 

Kmalu po njuni vrnitvi je morala Ajša spet na pot. 

b) Frazem je v 2/drugi povedi, in sicer v besedilu pomeni, da je babica podpirala vnukinjo pri 

njeni odločitvi/da se je strinjala z Ajšo.  

c) Po smislu, npr.: 

 dajalnik dvojine: 

Kljub znamenitostma, ki smo si ju na hitro ogledali, smo se vrnili domov pozno v noč. 

Obrnil se je proti stranema, ki ju je določil trener. 

 orodnik dvojine:  

Poleg gradu se vas lahko pohvali še z dvema zgodovinskima znamenitostma.  

Vse, ki iščejo sluţbo, so seznanili s svojima spletnima stranema.. 

 mestnik dvojine/množine:  

O znamenitostih kraja so lahko veliko prebrali v turističnem vodiču. 

Na spletnih straneh je Nik poiskal vse podatke, ki jih je potreboval za referat.  

č)  

 znamenitost stran 

dajalnik dvojine -ma -ema 

mestnik dvojine -ih -eh 

orodnik dvojine -ma -ema 

dajalnik mnoţine -im -em 

mestnik mnoţine -ih -eh 

d) Število zlogov: en/1 zlog 

Končnice se spremenijo pri tistih samostalnikih ţenskega spola, ki imajo en zlog. 

 

23. naloga 

a) stvareh, gos, noč, moč, pot, soli, sol 

b) Ne, saj bi prvi samostalnik moral biti lučmi, drugi pa kleteh.  

 

24. naloga 

Na otroka v njej jo spomnijo ptica, cesta ali pa trava, ki se steguje ob poteh. Takrat se domisli 

majhnih radosti, ki jih je nekoč doţivela. Velikokrat je odšla v mamin razred in iz zadnje klopi 

poslušala vesel ţivţav. Oče ji je pogosto pripovedoval zgodbe iz mladosti. Nekaj svojih 

pesmi je objavila v šolskem časopisu. Pisateljica pravi, da sta ilustrator in ustvarjalec 

povezana z neko tanko nitjo. Prav tako meni, da otrokom televizija ne more nuditi varnosti. 

 

25. naloga 

a) Babi se je postavila na stran svoje vnukinje, zato je Ajša ostala pri dedku in babici še tri 

mesece. 



b) Mojca je nesla babici darilo za rojstni dan. 

Darilo je dala svoji babi. 

Ko je prispela, je na vrtu zagledala babico. 

Stekla je k babi in jo močno objela. 

Pri babici je ostala ves dan. 

Od babi se je nerada poslovila. 

c) Samostalnik babica sem sklanjal tako kot samostalnike ţenskega spola, ki se končajo na 

končnico -a, pri samostalniku babi pa se oblika samostalnika ni spremenila – sklanjal sem s 

končnico -ø. 

č) (Tako se sklanja tudi samostalnik) Becky. 

d) Na primer: Lili, Ingrid, Nives, Kati, Mici, Nives, Fani, Karin 

 

26. naloga 

Zgodba Senca na balkonu se dogaja v Kranjski Gori med prvomajskimi počitnicami. Dora si 

je ţelela, da bi odšla z druţino v hribe. Ker Andrejevi starši niso mogli prestaviti sluţbene 

poti v tujino, jo je Andrej povabil s seboj na kolesarjenje. Nevzgojeni fantje iz Šiške so bili 

polni ţaljivk glede Andrejevega starega kolesa. Kmalu sta prišli tudi deklici in trener. Pred 

nizko hišo v Kranjski Gori so se pozdravili s kuharico Emo. Na prvi kolesarski turi je Blaţ 

zaostal, zato je Dora odšla ponj. Skupaj sta se po isti poti odpeljala nazaj proti domu. Dori je 

nekega dne izginilo kolo. Ko so v poletni noči šli na sladoled, so nasproti slaščičarne  

opazili kolo, ki je bilo pripeto s tujo ključavnico. Odločili so se, da bodo stvari prišli do dna. 

Zadnji večer so načrtovali ples v maskah, vendar je bilo Dori ţe vsega dovolj, saj ni prenesla 

krivic in nesramnosti. Na koncu zgodbe jih je Vidov oče povabil v picerijo. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

V šoli so športnikom razdelili deset brezplačnih vstopnic za ogled spomladanskih tekem. Na 

mizi so ostale le še drobtine okusnih piškotov. V slaščičarnah/slaščičarni je babi pogosto 

kupovala sladkarije. Na spolzkih cestah morajo udeleţenci prometa paziti na razdaljo. Na 

mednarodnem tekmovanju je vrgel kroglo najdlje. 

 

  

Neli Kodrič Filipić: NA DRUGI STRANI (Sklanjanje samostalnikov srednjega 

spola) 

 

1. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

(Besedilo je obnova), ker je napisano v tretji osebi, glagoli so v pretekliku, vključeni so le 

bistveni podatki, ki so zapisani v časovnem zaporedju, ni uporabljen premi govor.  

 

b) Po smislu, npr.: 

Če so fantje hoteli pokazati svojo moč in slabe lastnosti, naj bi to pokazali na fantih, ki so 

enako stari kot oni, ne pa da so se spravili vsi na enega, ki je bil celo mlajši od njih. Lepo pa 

se mi zdi, da je Svit le sprevidel te napake, a na ţalost jih ni znal razrešiti na pravi način.  

2. naloga 

delo, mesto, stopnišču, stanovanje, okno, nadstropja, drevesu, grmovje, grmovju, stokanje 

a) delo – Na koga ali kaj?/Na kaj?, mesto – V koga ali kaj?/V kaj?, stopnišču – Na kom ali 

čem?/Na čem?, stanovanje – V koga ali kaj?/V kaj?, okno – Skozi koga ali kaj?/Skozi kaj?, 

nadstropja – Koga ali česa?/Česa?, drevesu – Po kom ali čem?/Po čem?, grmovje – V koga 

ali kaj?/V kaj?, grmovju – V kom ali čem?/V čem?, stokanje – Koga ali kaj?/Kaj? 



Najpogosteje sem uporabil/-a vprašalnico (za toţilnik) koga ali kaj?/kaj. 

b) v mestniku   v rodilniku 

 

c)  

Samostalnik sr. sp. Samostalnik v imenovalniku Samostalnik v rodilniku 

delo delo dela 

mesto mesto mesta 

stopnišču stopnišče stopnišča 

stanovanje stanovanje stanovanja 

okno okno okna 

 

č) Po smislu, npr.: 

Ugotovil sem, da imajo sam. sr. spola v imenovalniku ednine dve končnici, in sicer -o in -e, v 

rodilniku pa le končnico -a.  

 

3. naloga 

morje, poletje, leta, bremena, slovesu 

Ne, nimajo vsi samostalniki v imenovalniku ednine končnice -e, saj imata sam. slovesu in 

leta končnico -o.  

 

4. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

I    Mesto leţi nad nadmorski višini 252 metrov. (mesti, mesta) 

R   Do mesta je bilo še eno uro voţnje.   (mest, mest) 

D   Turisti so se odpravili proti mestu.   (mestoma, mestom) 

T   Ţe v jutranjih urah smo si ogledali zgodovinsko mesto.   (mesti, mesta) 

M   V mestu so konec tedna odprli trgovino z otroškimi igračami.  (mestih, mestih) 

O   Nad mestom se dviga grič.   (mestoma, mesti) 

 

 

b) Po smislu, npr.: 

Brez dela je ostalo kar nekaj starejših delavcev. 

Z novimi okni bodo Novakovi privarčevali kar nekaj energije. 

Dve leti je minilo, odkar si nas zadnjič obiskala. 

 

5. naloga 

Samostalnik dejanje se bo drugače sklanjalo od samostalnika mesto, saj bodo ponekod 

drugačne končnice kot pri samostalniku mesto.   

a)  

Sklon Ednina Dvojina Mnoţina 

Imenovalnik dejanj-e   

Rodilnik dejanj-a   

Dajalnik dejanj-u   

Toţilnik dejanj-e   

Mestnik (o) dejanj-u   

Orodnik (z) dejanj-em   

 



b) Po smislu, npr.: 

Da, najino pojasnilo je bilo pravilno. 

 

c) Razlike med sklanjanjem so v imenovalniku (dejanje, mesto), toţilniku (dejanje, mesto) in 

orodniku (z dejanjem, z mestom). 

 

6. naloga 

a) Eden od: 

osnova na -c: srcu 

osnova na -č: stopnišču 

osnova na -j: vedenje, ţivljenje, kamenje, nadstropja, grmovje, stokanje, morje, poletje 

 

b) Takih, ki imajo osnovo na -c/-č/-ţ/-š/-j. 

 

7. naloga 

Učiteljica nam je prinesla učni list, povezan s prebrano knjigo Na drugi strani. Na njem je bilo 

kar veliko vprašanj. Ţe na začetku sem bil v zadregi, saj nisem vedel, kdaj se dogaja zgodba 

v Svitovem resničnem ţivljenju. Zapomnil sem si nekaj krajev dogajanja, a ne vseh. V 

knjigah ne maram brati opisov, zato sem na hitro prebral tudi opis prizorišča v prvem 

poglavju. Brez teţav pa sem obnovil dogodke, ki so bili povezani z nasiljem. Doma sem po 

branju knjige kar veliko razmišljal o Svitovem ţivljenju, ki se je tako zapletlo, da si sam ni 

znal več pomagati. Zato s temi vprašanji nisem imel problemov. Ampak na koncu me je 

čakala zahtevna naloga, saj sem moral razmišljati in pojasniti Svitova potovanje v preteklost. 

Ko smo oddali list, smo učiteljici še povedali svoja mnenja o prebrani knjigi. 

 

8. naloga 

Svit se v domišljiji znajde na podeţelju v zamejski Sloveniji.    DA NE 

S svojim ţivljenjom razgrajača ni bil več zadovoljen.     DA NE 

Svit je veliko razmišljal o dejanjima, ki jih je storil s svojima prijateljema.  DA NE 

Ustavili so se pred mestecom in opazovali Milana, ki je šel proti domu.   DA NE 

Pred koncem šolskega leta je Milan moral oditi v bolnišnico.    DA NE 

b) S svojim ţivljenjem razgrajača ni bil več zadovoljen.  

Svit je veliko razmišljal o dejanjih, ki jih je storil s svojima prijateljema.  

Ustavili so se pred mestecem in opazovali Milana, ki je šel proti domu.   

 

9. naloga 

Po smislu, npr.: 

Poletje se je bliţalo in Novakovi so se odločili, da ga preţivijo na morju. Veliko mest so ţe 

obiskali, zato bodo tukaj le uţivali v sončenju in kopanju. Mami se je kamen odvalil od srca, 

ko je videla prelepo plaţo. A navdušenje jo je kmalu minilo, saj so morali do plaţe po strmih 

stopnicah. Na srečo je bilo v morju le drobno kamenje, ki jih ni pikalo. Ko so se Novakovi po 

štirinajstih dneh vrnili domov, je Tina rekla, da imajo do naslednjega leta čas, da premislijo, 

ali bodo še obiskali ta kraj.  

10. naloga 

a) / 

b) Kdo ni bil njihova najpogostejša ţrtev? 

Česa ni mogel več prenašati? 

O čem je vse bolj razmišljal? 



 

c)  

Samostalnik Imenovalnik ednine 

dekleta dekle 

bremena breme 

slovesu slovo 

 

č) A   Samostalniki imajo končnice -ta, -na, -su. 

    B   Samostalnikom se je osnova podaljšala s -t, -n, -s. 

    C   Samostalniki so dobili posebne končnice. 

    Č  V samostalnike so se vrinili samoglasniki. 

 

11. naloga 

Pod babičino vasjo se je razprostiralo veliko polje. 

Kolo, ki so mi ga podarili starši za rojstni dan, sem spravil v garaţo. 

Ko se je Maj zbudil, je bilo sonce ţe visoko na nebu. 

Vstopil je v razred in tiho zašepetal svoje ime. 

Kragulj se je nenadoma spustil, zagrabil pišče in ga odnesel. 

Stric je vzel orodje in se odločil, da bo sam popravil pralni stroj. 

Učitelji so povedali učencem, da je bilo njihovo obnašanje res vzorno. 

Ker se je vreme izboljšalo, smo se popoldan odpravili na izlet. 

Po smislu, npr.: 

Ker koles niso spravil v klet, so jim jih neznanci odpeljali.  

Pred imenom je napisal še svoj strokovni naziv. 

Zgodba, ki mi jo je babi pripovedovala, govori o zgubljenih piščetih. 

Zaradi slabega vremena je turistična agencija odpovedala sobotni izlet.  

 

12. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Teţko bi odgovoril na prvo in drugo vprašanje, saj knjige nisem prebral in tako tudi ne vem, 

iz koliko poglavij je sestavljen roman in koliko nadstropij je imela stavba. 

b) Po smislu, npr.: 

Mislim, da bi mu to uspelo, saj bi jim v pismu verjetno laţje zaupal svoje teţave kot pa jim jih 

povedal. Tudi starši si bi vzeli čas in to pismo prebrali in se nad njim malo zamislili.  

 

c) Iz koliko poglavij je sestavljen roman Na drugi strani? 

Koliko nadstropij je imela stavba, iz katere se je Svit poskusil rešiti? 

Ali misliš, da je bil Svit popolnoma brez čustev? 

Ali se strinjaš s trditvijo, da bi Svit, ki ni bil s starši v najboljših odnosih, lahko s pisanjem 

pisem pridobil njihovo pozornost in jim tako zaupal svoje teţave? 

 

č) toţilnik dvojine   rodilnik dvojine  imenovalnik dvojine 

imenovalnik mnoţine   toţilnik mnoţine  rodilnik mnoţine 

d) / 

 

e) Pri nekaterih samostalnikih srednjega spola se v rodilnik mnoţine v osnovo vrine 

polglasnik, ki ga zapišemo s črko -e, pred črko -j pa se vrine -i. 

 



13. naloga 

Po smislu, npr.: 

Učitelj geografije nam je pojasnil, da je bila prejšnji mesec povprečna temperatura morij 17 

stopinj Celzija./Na svetu je veliko morij. 

Marko se je spomnil, da ţe pet poletij ni odšel nikamor na počitnice. Vedno več poletij je 

prevročih. 

 

14. naloga 

Brez različnih vrst orodij/orodje bo Jure teţko popravil svoj motor. 

Hudournik je divjal s tako močjo, da je veliko debel/debl potisnil v dolino. 

Zaradi svoje nespretnosti je Jure ostal sredi jezera v čolnu brez vesl/vesel/veselj. 

Učiteljica ga je vprašala, katere vrste stebl/stebel/stebal pozna. 

Tine je bil v teţavah, saj ni pravočasno razpel vseh jader/jadr/jadrov. 

 

15. naloga 

a) / 

 

b) A V spolu in sklonu.      B V številu in spolu.      C V številu in sklonu.      Č Samo v številu. 

 

c) Samostalnik oko je v ednini in srednjega spola, medtem ko je samostalnik oči v mnoţini in 

ţenskega spola.  

 

16. naloga 

Navodilo: Na črto napiši pravilno obliko samostalnika oko, in sicer v ednini in dvojini. 

Pojasnilo: Napačen je podatek, da sklanjamo samostalnik srednjega spola tudi v mnoţini, saj 

je v mnoţini samostalnik oči ţenskega spola.  

 

17. naloga 

Zjutraj ga je začelo močno boleti uho. Motnje v ravnoteţju so posledica poškodbe notranjega 

ušesa. K ušesu je prislonil veliko školjko. Zdravnik mu je kanil kapljico v uho. Lahko se 

zgodi, da kakšna nitka ostane v ušesu ter povzroči njegovo vnetje. Za levim ušesom 

se mu je naredila majhna bula. 

 

18. naloga 

Ko je Miha dobil nov računalnik, je bil zelo nasmejan/vesel. 

Skoraj pri nobeni uri biologije ne posluša.  

Ko je na cesti zagledala Luka, je zelo močno zardela. 

Odšla je v sobo, vendar je vseeno prisluškovala/na skrivaj poslušala. 

 

19. naloga 

a) tla (napaka, ne na strani 64, ampak na strani 77) 

 

b) Na primer: vrata, očala, jetra, pljuča 

20. naloga 

Pri vselitvi v hišo so ugotovili, da tle/tla niso bila dobro narejena. 

Katja v kuhinji ni pomila tla/tal/tli, čeprav so bila umazana. 

Mislili so, da se bodo baloni dvignili, a veter jih je vedno bolj potiskal k tlom/tlem/tlim. 

Tle/tla so bila mrzla, zato je raje obula škornje. 

Na tleh/tlema je zagledal nekaj kovancev in jih hotel pobrati. 



Vrv za vrvohodca so napeli kar 60 metrov nad tlemi/tlom. 

 

21. naloga 

a)  

Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Toţilnik Mestnik Orodnik 

drva drv drvom drva drveh/drvih drvmi/drvi 

 

b) Na dnu zaboja je imel vse svoje slike. Preden je dedek v sod nalil vino, je očistil njegovo 

dno. Peter je v kovčku z dvojnim dnom iskal veriţico. Babica je ugotovila, da je za 

pomaranče vzela posodo brez dna. Dna vseh zabojev so bila zelo umazana. Zaradi porazov 

so se znašli na dnu lestvice. Na dnu loncev se je nabrala usedlina. 

 

c) Pri vratih je stal dedek in vse prijazno pozdravil. Tim se je zavedal, da se brez zdravih 

jeter ne bo mogel udeleţiti jesenskega maratona. Mašo so vsi gledali zaradi njenih smejalnih 

gubic okoli ust. Jureta je presenetil podatek, da ne dihamo z vsemi pljuči. Prodajalec je mami 

razloţil, da je na sončnih očalih nevidna kamera. 

 

22. naloga 

Po smislu, npr.: 

Poleti veliko berem. Branje je zame potovanje v neznano. Z navdušenjem sem prebrala 

knjigo Deček z dvema imenoma. To, kar se je zgodilo Janku oz. Kurtu, bi bilo lahko resnično 

doţivetje. Spraševala sem se, s katerimi čustvi se je moral spopasti, ko je zvedel, da ima 

nekje drugo mater. A na koncu je krušna mati pokazala, da nima kamna namesto srca, saj 

ga je poslala k svoji pravi materi. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

21. februar je Organizacija zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in kulturo leta 1999 

razglasila za mednarodni dan maternega jezika. Slovenci lahko beremo knjige v maternem 

jeziku od leta 1550, ko je Primoţ Trubar napisal Katekizem in Abecednik. 

 

 

 

Z VAJO DO ZNANJA 

 

1. naloga 

a) Vlasta in Taja sta ţeleli postati slavni, zato sta se dekleti odločili, da bosta pobegnili od 

doma, odpotovali v Ameriko in tam postali slavni. Nekega dne nista odšli po pouku domov, 

ampak sta se z avtobusom odpeljali v Ankaran. Mislili sta ostati v hiši Majine druţine, vendar 

jima vanjo ni uspelo priti, saj je bila dodatno zaščitena z zabitimi deskami čez okna in vrata. 

Njun postanek je bil tu zelo kratek. 

 

 

b) Ednina: Vlasta, Taja, doma, Ameriko, dne, pouku, avtobusom, Ankaran, hiši, druţine, 

postanek 

Dvojina: dekleti 

Mnoţina: deskami, okna, vrata 

 
c) Trditev drži/ne drži, saj so med samostalniki tudi lastna imena, npr. Vlasta, Taja, Amerika, 
Ankaran. 



Trditev drži/ne drži, saj so v prvem odstavku tudi samostalniki srednjega spola, npr. dekleti, 
okna, vrata. 
Trditev drži/ne drži, saj se sprašujemo tudi po samostalnikih, ki so v toţilniku, npr. Ameriko, 
Ankaran, okna, vrata. 
 
č) V čem so se nato znašli? 
V kaj sta pobegnili? 
 

d) A   Po samostalnikih se lahko vprašamo tudi z vprašalnicama kje in kam. 

    B   Pred obema samostalnikoma stoji besedica v, zato sta oba v istem sklonu. 

    C   Besedi sta zemljepisni imeni, zato se po njiju ne sprašujemo. 

    Č   Pred samostalnikoma stoji ista besedica, vendar sta samostalnika v različnih sklonih. 

 

2. naloga 

Gospe, ki sem jo srečal na dvorišču, sem se prijazno nasmehnil. 

Ali je res vsem otrokom miška pod blazinami pustila denar za prvi zob? 

Nogometni klubi so zaradi priţiganja bakel navijačev pogosto kaznovani. 

Maj in Jan sta sedela na gugalnicah in se pogovarjala. 

Kljub dobrim krušnim pečem so sosedje kupovali kruh v trgovini. 

Ponošenih sukenj ni ţelel nihče več obleči. 

 
moškega spola/ţenskega in moškega spola/srednjega in moškega/moškega, ţenskega in 

srednjega spola/ţenskega spola/srednjega spola 

 

3. naloga 

Zaradi poznega prihoda domov se je skregala s hčerjo. Delavci so se razveselili novice, da 

obeh tovarn v mestu ne bodo zaprli. Učenci še vedno ne znajo postaviti vejice pred besedo 

kadar. Maša se je vsako jutro razveselila ţemelj, ki jih je prinesla mama iz trgovine. Oče je iz 

desk naredil uto za psa. Spraševali smo se, zakaj v mestu ne odstranijo vseh suhih palm. 

V trgovini je mama pogledala pestro izbiro metel in smetišnic. Jera se je poslovila od babi in 

ji obljubila, da naslednje počitnice zopet pride. 

 

 

4. naloga 

Po smislu, npr.: 

Dedek je naš vrt pripravil na jesen.  

Pri nogometnih ţogah je opazil tudi košarkarske ţoge.  

S ponvijo v roki je stekla hiše. 

Prihod obeh potniških ladij je povzročil v pristanišču pravo zmedo.   

 

5. naloga 

Zaradi močnih ţarkov/ţarekov je moral Jan zagrniti zavese. 

S KUDom/KUD/KUD-em/KUD-om so se odpravili na gostovanje v sosednjo drţavo. 

Ko je videl Jaša/Jašeta/Jašeja/Jašo, je stekel k njemu, da bi ga pozdravil. 

Jaka si na kruh ni ţelel namazati med/medu/meda. 

Kljub navodilom tabornikom ni uspelo postaviti šotorjov/šotorjev/šotorov. 

Zaradi ţuljev/ţulov/ţuljov se je Maja odločila, da ne bo nadaljevala poti do vrha. 

K fantku/fanteku se je pribliţal neznanec in ga vprašal za pot. 

V gozdih/gozdovih/gozdovima je bilo zaradi močnega vetra narejeno veliko škode. 

Moj bratec je še vedno v vrtcu/vrtecu. 



 

6. naloga 

Klemen se je odločil, da bo pred slovesom še enkrat zapel svojo najljubšo pesem.  

Pred kom ali čim?/Pred čim? 

Ker je imel zaradi deţja mokra oblačila, so se mu ta oprijemala telesa. 

Koga ali česa?/Česa? 

Natalija je uţalila sosedo, ko jo je vprašala, kaj bo s svojim ščenetom, ko bo odšla na dopust. 

S kom ali čim?/S čim? 

Semena so bila slaba, saj jih je zelo malo vzklilo. 

Kdo ali kaj?/Kaj? 

Kljub vnetemu ušesu je Špela vseeno odigrala tekmo do konca. 

Kljub komu ali čemu?/Kljub čemu? 

Zaradi dvigovanja teţkih bremen je imel moj stric teţave s hrbtenico. 

Zaradi koga ali česa?/Zaradi česa? 

Trgovino, kjer so prodajali blago, so včeraj zaprli. 

Koga ali kaj?/Kaj? 

Čeprav so se domači nogometaši veselili včerajšnje zmage, so še vedno pri dnu lestvice. 

Pri kom ali čem?/Pri čem? 

 

7. naloga 

Ker niso imeli sredstev za obrambo pred točo, jim je ta uničila ves pridelek. 

V prejšnjem stoletju je začelo nastajati vse več ozemelj.  

Babica je ponosno pripovedovala o pismih, ki ju je dobila od sina. 

Kakovost bombaţa je odvisna od njegove čistosti in dolţine vlaken. 

Za matematiko potrebujem ravnili, a sem ju pozabil doma. 

Rokovi besedili sta bili zanimivejši kot pa Kajini.  

Za otroškim igriščem so začeli urejati tudi park. 

Rok je s kladivcem udarjal po sodu kar nekaj časa, tako da mu je oče rekel, naj neha.  

 

8. naloga 

Pred teatrom/gledališčem se je ţe eno uro pred predstavo zbirala mnoţica obiskovalcev. 

Juretov stric ţe od malih nog noče jesti fig/smokev. 

Znanstveniki so ugotovili, da je na luni/mesecu voda. 

V učilnicah/razredih je bila ţe nekaj časa grozna tišina. 

Našemu poštarju/pismonoši/pismonošu babica pozimi vedno ponudi topel čaj. 

Ko je Miša stopila v stanovanje, je bila presenečena nad sivimi stenami/zidovi. 

Ker je Tim prišel v hišo z blatnimi čevlji, so bila tla vsa umazana/je bil pod ves umazan. 

 

9. naloga 

Zgodba pripoveduje o usodi dveh otrok, ki sta morala zbeţati iz domovine, kjer so bombe, 

tanki, granate, puške in eksplozije vsakdan ţivljenja. To je zgodba o mnogih otrocih. Beyson 

in Yara skozi številne preizkušnje in nevarnosti, ki nanju preţijo na vsakem koraku, prideta 

po tvegani poti v deţela upanja, kjer najdeta košček izgubljenega otroštva. Pri tem jim 

pomagajo ljudje, ki jim je za usode takih otrok mar. Zgodba se srečno konča, saj oba s 

svojima druţinama zaţivita normalno ţivljenje v Evropi. 

 

 

 



3. UČNI SKLOP: MOČ BESEDE IN RITMA 

GLASBENIK OD JUTRA DO VEČERA (Opis ţivljenja osebe) 

 

1. naloga 

(Besedilo govori) o Roku Terkaju – Trkaju. 

 

2. naloga 

a) Raper se lahko zapiše tudi reper, medtem ko beseda rap nima druge oblike/ne moremo 

drugače zapisati. 

 

b) rap: zvrst popularne glasbe, za katero je značilno govorjeno besedilo z navadno 

druţbenokritično vsebino in z ritmičnim glasbenim ozadjem 

raper: kdor izvaja rap 

 

3. naloga 

Ne, besedilo je nastalo po pogovoru z avtorico delovnega zvezka/z Mileno Čuden.  

 

4. naloga 

A  Da bi bralcem predstavila, kakšno ţivljenje je imel Rok. 

B   Da bi bralce seznanila, kako potekajo Rokovi koncerti po šolah. 

C   Da bi bralcem opisala, kaj vse po navadi dela Rok. 

Č   Da bi bralcem pojasnila, zakaj je Rok vsak dan tako zaposlen. 

 

5. naloga 

(Rok pred zajtrkom) nekajkrat vrţe ţogo na koš, zapleše in naredi nekaj vaj za jogo.  

 

6. naloga 

Rok pregleda novosti pri spletnih ponudnikih in prebere najnovejše novice.  

 

7. naloga 

Rok pogosto za zajtrk jé vegetarijanski sendvič.     DA NE 

Rok včasih za zajtrk jé vegetarijanski sendvič.  

Ko pride v pisarno, začne takoj opravljati različne naloge.     DA NE 

V podjetje pride ob 9. uri, ob 10. uri pa začne z delom.  

Rad pogleda glasbene spote različnih izvajalcev, vendar ne po televiziji.  DA NE 

Po večernem treningu košarke ustvarja še v glasbenem studiu.    DA NE 

 

8. naloga 

(oblikovati kot časovni trak) 

ura   9.00  10.00    14.00    17.00 

dogodek prihod   začetek dela   kosilo s poslovnimi odhod domov 

  sodelavcev (pregled e-pošte/ partnerji ali sodelavci    

    priprava scenarijev/ 

    usklajevanje z organizatorji …) 

 

9. naloga 

organizatorji: usklajevanje za tonsko vajo, izvedbo …, dogovarjanje za nastop 

grafični oblikovalci: usklajevanje za pripravo videospota 



glasbeni producent: pomoč pri snemanju pesmi 

 

10. naloga 

(Rok mora sodelovati še) z video producenti, glasbeniki, glasbenimi skupinami, didţejem. 

 

11. naloga 

Po smislu, npr.: 

Roku zelo veliko pomeni njegova hčerka, saj z njo preţivi ves prosti čas/se z njo veliko igra, 

raziskuje svet, hodi na sprehode.  

 

12. naloga 

Rok ustvarja glasbo, včasih piše knjigo, razmišlja, sestavlja rime zase in druge izvajalce, 

rapa, pripravlja scenarije za prireditve. 

 

13. naloga  

Tonsko vajo opravi kar v glasbenem studiu./Tonska vaja poteka dlje od vaje s skupino./ 

Tonska vaja je krajša./Tonske vaje mu sploh ni treba opraviti. 

 

14. naloga 

Po smislu, npr.: 

Ker ima veliko koncertov, po koncertu pa se še fotografira z oboţevalci in jim daje 

avtograme.  

 

15. naloga 

   1 preizkusni nastop pevca, glasbenika pred komisijo 

6   didţej   2 najpomembnejša in zadnja odrska vaja pred prvo izvedbo 

3   pletenka   3 kiti podobno pecivo iz kvašenega testa 

1   avdicija   4 oseba, ki vodi, usmerja orkester 

7   prigrizek   5 obrok hrane, ki se jé zvečer 

   6 oseba, ki predvaja vnaprej posneto glasbo za plesno občinstvo 

   7 manjši obrok hrane 

Beseda: pletenka 

Po smislu, npr.: 

Beseda: Dedek je iz kleti prinesel petlitrsko pletenko okusnega vina. 

 

16. naloga 

lastnik podjetja podjetnik 

vest novica 

velikokrat pogosto 

firma podjetje 

 

17. naloga 

Po smislu, npr.: 

Za Roka bi lahko rekli, da je nočni ptič, saj v studiu ostaja do 3. ure zjutraj in ustvarja oz. 

dela./saj pogosto hodi iz koncertov domov ob treh, štirih zjutraj/saj hodi spat ob 3. uri. 

 

 

18. naloga 

Po smislu, npr.: 



Rok mora razmisliti, kaj bo bistveni del/glavni poudarek/povezovalna tema prireditve. 

 

19. naloga 

2   Metanje na koš, izvajanje vaj za jogo, zajtrkovanje. 

7   Preţivljanje časa do večerje s hčerko. 

4   Pregled e-pošte, odgovarjanje nanjo, ustvarjanje lastne glasbe. 

1   Prebujanje, oblačenje, poslušanje nove glasbe. 

8   Gledanje glasbenih spotov, intervjujev. 

5   Kosilo s poslovnimi partnerji ali sodelavci. 

3   Odhod v podjetje, prihod sodelavcev. 

6   Pregled opravljenega dela. 

Rokove dejavnosti morajo biti zapisane v ustreznem zaporedju, saj bo besedilu bralcem 

bolj razumljivo in smiselno/sicer dogajanju ne moremo slediti./ker bi bilo drugače besedilo 

nerazumljivo/teţko razumljivo/nejasno/ ker ne bi vedeli, kaj Rok počne zjutraj, dopoldan, 

zvečer oz. v prostem času ali takrat ko ima koncert.  

 

20. naloga 

Predstavljeni so dogodki ob koncu tedna./med prazniki./počitnicami./prostim časom./ 

pozimi. 

 

21. naloga 

a) Med prostim časom Rok rad sam hodi v naravo, kjer se najbolj spočije ob vodi. Poleg 

športa si rad ogleda različne razstave in se udeleţi zanimivih nastopov glasbenikov. Na 

dopustu si ne dela načrtov za naprej, čas preţivlja v druţbi s prijatelji in v športnih 

aktivnostih. Kadar pa med vikendom nima nastopa, čas izkoristi za počitek ali za igro s 

hčerko. 

 

b) Glagoli so v 3. osebi ednine, saj odlomek besedila opisuje Rokov prosti čas./saj v odlomku 

izvemo, kaj Rok počne v prostem času.  

 

c)   sedanjiku,  saj so opisani dogodki iz ţivljenja osebe, ki so se ţe zgodili. 

Glagoli so v  pretekliku,  saj se dogodki v ţivljenju osebe ponavljajo. 

  prihodnjiku,  saj se osebi v enem dnevu zgodi veliko dogodkov. 

 

22. naloga 

Po smislu, npr.: 

Ne, opis bi bil ustrezen. Če bi opisovali ţivljenje viteza, bi morali biti glagoli v pretekliku, saj bi 

opisovali ţivljenje človeka/viteza, ki ne obstaja več/ki ne ţivi več.  

 

23. naloga 

 v reviji PIL  v časopisu Dnevnik 

 v knjigi Glasba – Velika 

slikovna enciklopedija 

 v mladinskem 

romanu 

 na spletnih straneh naše 

šole 

 v glasbeni reviji 

 v Slovenskem pravopisu  

24. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Presenetil me je podatek, da tako malo spi, saj gre pogosto spat ob 3. oz. 4. uri zjutraj, 



vstane pa ţe okoli 8. ure./da ne gleda televizije./da ne gre po koncertu spat, saj je zagotovo 

utrujen, ampak piše rime. 

 

b) Po smislu, npr.: 

Trkaj se mi zdi zanimiv človek, saj ima zelo razgibane dneve tako na glasbenem področju kot 

tudi drugod (igranje košarke, vodenje podjetja, preţivljanje prostega časa s hčerko).  

 

25. naloga 

Po smislu, npr.: 

Katero zvrst glasbe poleg rapa še radi poslušate? 

Zakaj ne gledate televizije? 

Kje ste dobili zamisel, da klasično poezijo preoblikujete v rap? 

Kdaj najdete čas tudi zase in za tisto, kar vas poleg glasbe še veseli? 

S kom radi nastopate na koncertih? 

 

26. naloga 

Po smislu, npr.: 

Kaj je Rok Terkaj – Trkaj? 

Na kaj vse mora biti pozoren, ko pripravlja scenarij za kak kulturni dogodek? 

Ali velja trditev, da ima Rok več samostojnih koncertov kot koncertov s skupinami? Pojasni 

svoj odgovor. 

Zakaj je za Roka tako pomembna tonska vaja?  

Kakšno poslanstvo ima Rok med mladimi? 

 

27. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Ne, to ni opis ţivljenja Roka Terkaja, saj prevladujejo glagoli v pretekliku, predstavljeni so le 

nekateri dogodki od njegovega rojstva do leta 2003, ko je osvojil naziv prvaka v battle 

tekmovanju. 

 

b) Po smislu, npr.: 

Glede na pravopis je nepravilno zapisan naslov njegovega prvega albuma V Času Enga 

Diha, saj bi morala v naslovu albuma z veliko začetnico biti zapisana le črka V (V času enga 

diha).  

 

c)  

Lastna imena bitij Zemljepisna imena Stvarna imena 

Rok  Ljubljani Rodbine Trgavšek 

Terkaj Savskem naselju Generacije 00 

Trkaj Beţigradom Z glavo na zabavo 

 Sloveniji V Času Enga Diha 

 

č) Glagoli v sedanjiku: ţivi, je, kličejo 

Glagoli v pretekliku: se je rodil, se je začel, je rapal, pridruţil se je, koncertiral, je postal, je 

bilo, je osvojil, je izdal 

28. naloga 

Po smislu. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 



Goran se ob 8. uri zbudi, poje zajtrk in odhiti na trening. Če nima tekmovanja, je prost, sicer 

pa se pripravi na naporen preostanek dneva. Nujno potrebuje počitek, s katerim si nabere 

energije za prihajajoče izzive. Gledalci vzklikajo od navdušenja, ko s soigralci priteče na 

parket. 

 

KULTURNI DAN JE BIL ZAKON (Svojilni zaimki) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Maja, Jure in Jan so povedali svoje mnenje o Rokovem koncertu, medtem ko je Tina le nekaj 

zamomljala, tako da je ostali niso slišali. 

 

2. naloga 

Po smislu, npr.: 

Jan je bil navdušen nad njegovim rapanjem, Maja je bila navdušena nad njegovimi rimami, ki 

jih je sproti sestavljal, Jan pa nad besedami o glasbi.  

 

3. naloga 

Po smislu, npr.: 

Oba (Rok in Jan) ustvarjata in izvajata rapersko glasbo/rapata, medtem ko je Rok ţe 

uveljavljen raper, je Jan šele začetnik. 

 

4. naloga 

Da bi mu pri ustvarjanju pomagal Trkaj./Da bi s svojo rapersko glasbo sodeloval na prireditvi 

ob zaključku šolskega leta./Da bi na prireditvi nastopali kot raperska skupina./Da bi njegov in 

Ţanov nastop posneli in ga objavili./Da bi na prireditvi z Ţanom predstavila tudi nekaj 

Trkajevih pesmi. 

 

5. naloga 

Po smislu, npr.: 

Jan je ţelel s tem povedati, da je njegova raperska glasba šele na začetku/v začetni fazi 

ustvarjanja/da jo je začel šele ustvarjati. 

 

6. naloga 

 V čigavem časopisu je Jan prebral Majine zanimive rime? 

Izpisana beseda: našem 

Svojilni pridevniki, ki lahko stojijo namesto izpisane besede: Majinem, Juretovem, Tininem 

in Janovem (časopisu) 

 Čigavih besed niso dobro razumeli?  

Izpisana beseda: njenih 

Svojilni pridevnik, ki lahko stoji namesto izpisane besede: Tininih (besed) 

 Čigava raperska glasba je še v nastajanju?  

Izpisana beseda: Moja 

Svojilni pridevnik, ki lahko stoji namesto izpisane besede: Janova (glasba) 

 Čigav nastop bi lahko popestril prireditev ob zaključku šolskega dne? 

Izpisana beseda: najin 

Svojilna pridevnika, ki lahko stojita namesto izpisane besede: Janov in Ţanov (nastop) 

 Čigavo izvajanje raperske glasbe bi bilo res nekaj enkratnega? 



Izpisana beseda: vajino 

Svojilna pridevnika, ki lahko stojita namesto izpisane besede: Janovo in Rokovo/Trkajevo 

(izvajanje) 

 Čigav koncert bi lahko posneli in ga objavili? 

Izpisana beseda: njihov 

Svojilni pridevniki, ki lahko stojijo namesto izpisane besede: Janov, Ţanov in Rokov/ 

Trkajev (koncert)  

 Čigav program bi lahko vključeval rap priredbe ostalih Prešernovih pesmi? 

Izpisana beseda: vaš 

Svojilni pridevniki, ki lahko stojijo namesto izpisane besede: Janov, Ţanov in Rokov/ 

Trkajev (program) 

 Čigava predstavitev bo uspešna? 

Izpisana beseda: njuna 

Svojilna pridevnika, ki lahko stoji namesto izpisane besede: Janova in Ţanova 

(predstavitev) 

 

7. naloga 

a) (Z vprašalnico) čigav/-a/-o. 

 

b) Spraševal/-a sem se po vrsti./ količini./svojini oz. lastnini./po lastnostih. 

 

8. naloga 

 lastnostne pridevnike 

 svojilne pridevnike 

 vrstne pridevnike 

 

9. naloga 

A To so samostalniki.  C To so zaimki. 

B To so glagoli.  Č To so pridevniki. 

 

10. naloga 

a)  

A   Ker so to besede, s katerimi govorečega, ogovorjenega in neudeleţenca ne 

poimenujemo naravnost. 

B   Ker so to besede, s katerimi poimenujemo osebe, ţivali, rastline, stvari in pojme. 

C   Ker so to besede, s katerimi poimenujemo dejanje, dogajanje in stanje. 

Č   Ker so to besede, s katerimi pripadnosti govorečemu, ogovorjenemu ali komu drugemu 

ne poimenujemo naravnost. 

 

b) glagoli  (rešitev C) 

osebni zaimki  (rešitev A) 

samostalniki  (rešitev B) 

 

11. naloga 

Po smislu, npr.: 

V prvi povedi je Rokovih svojilni pridevnik, v drugi povedi pa je njegov svojilni zaimek. S 

svojilnim pridevnikom točno vemo, da so bile to Rokove besede, medtem ko z zaimkom 



njegov vemo le, da so to besede osebe moškega spola, ne vemo pa točno, čigave so bile te 

besede. 

 

12. naloga 

a) Jaz šele ustvarjam rap glasbo. Moja raperska glasba je v nastajanju. 

Midva bi lahko nastopala ob zaključku šolskega leta. Najin raperski nastop bi lahko popestril 

prireditev ob zaključku šolskega leta. 

Mi smo izdali šolski časopis. V našem časopisu sem prebral zanimive rime, ki jih je napisala 

Maja. 

 

b) V prvi/drugi/tretji osebi, saj izraţajo lastnino oz. pripadnost Janu, ki je govoril./Janu, s 

katerim so govorili ostali./Janu, ki v pogovoru sploh ni sodeloval. 

 

13. naloga 

a)  

Poved Sporočevalec Naslovnik 

Čisto razumem tvoje navdušenje nad 

rimami. 

Jan Maja 

Prepričana sem, da bi bilo potem vajino 

izvajanje raperske glasbe res nekaj 

enkratnega. 

Maja Jan 

Ali bi vaš program vključeval tudi rap 

priredbe še ostalih Prešernovih pesmi? 

Tina Jan 

 

b) Svojilni zaimki v povedih so v prvi/drugi/tretji osebi, saj izraţajo lastnino oz. pripadnost 

tistega, ki je bil ogovorjen oz. je naslovnik. To sta bila Maja in Jan. 

 

c) On na prireditvi ne bi pel samo svojih pesmi, ampak tudi Trkajeve pesmi. Čigave pesmi bi 

še rad pel? Njegove. 

Ona je nekaj zamomljala. Čigavih besed niso razumeli? Njenih. 

Onadva sta v pričakovanjih previdna. Čigav nastop bo uspešen? Njun. 

Oni bodo imeli koncert, ki bo posnet. Čigav koncert bo posnet? Njihov. 

Svojilni zaimki v povedih so v prvi/drugi/tretji osebi, saj so izraţali lastnino oz. pripadnost 

nekomu, ki ni bil ne govoreči in ne ogovorjeni. 

 

14. naloga 

Oseba Ednina Dvojina Mnoţina 

1. moj najin naš 

2. tvoj vajin vaš 

3. njegov/njen njun njihov 

 

 

 

15. naloga 

Po smislu, npr.: 

Zaimek Vaš izraţa lastnino ogovorjenega, torej ene osebe. Ta zaimek bi uporabil, če bi to 

osebo vikal, in sicer v 2. osebi mnoţine.  

 



16. naloga 

Vsi štirje učenci so bili zadovoljni z njegovim koncertom. 

Zaradi njegovega izvajanja je bila Maja nad rapom navdušena.  

Njene besede so bile nerazločne, zato jih nihče ni razumel.  

Nad mojo glasbo so bili navdušeni tudi sošolci.  

Z najinim nastopom bi lahko popestrila zaključek šolskega leta.  

V vašem programu bodo verjetno tudi rap izvedbe še ostalih Prešernovih pesmi. 

 

17. naloga 

Po smislu, npr.: 

Moti me uporaba svojilnega pridevnika, saj bi lahko pridevnik Tininih zamenjali s svojilnim 

zaimkom njenih, pridevnik Trkajeve pa s svojilnim zaimkom njegovih. 

 

18. naloga 

Po smislu. 

 

19. naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Najmanj uporabljam svojilne zaimke v dvojini, saj tudi sicer dvojino v pogovoru manj 

uporabljam kot ednino in mnoţino.  

 Pogosteje uporabljam pogovorno obliko (koncert od Roka), saj mi je ta oblika laţja. 

 Stojijo namesto svojilnih pridevnikov. Po njih se sprašujemo z vprašalnico čigav. Zaimki v 

1. osebi so moj, najin, naš, v 2. osebi tvoj, vajin, vaš, v 3. osebi pa so zaimki, njegov/njen, 

njun, njihov. 

 

POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK 

 

20. naloga 

a)  

Kdo je med nastopom povedal misli? 

Rok je med nastopom povedal misli. 

 

Čigave so bile povedane misli med nastopom? 

Rokove misli so bile povedane med nastopom. 

 

b) Oseba v povedi, po kateri se sprašujemo z kdo ali kaj, je Rok, misli, ki jih je povedal med 

nastopom, so Rokova lastnina oz. pripadajo njemu, zato uporabimo povratni svojilni zaimek 

svoj. 

 

 

 

 

21. naloga 

Po smislu, npr.: 

V povedi je uporabljen povratni svojilni zaimek svojem, saj sta program pripravila Jan in 

Ţan/osebi, ki bosta Roka prosila, če bosta lahko rapala nekaj njegovih komadov.  

 

22. naloga 



a)  

A   Janova in Ţanova predstavitev bo uspešna, če bosta zapela nekaj raperskih pesmi, ki sta   

jih sestavila sama. 

B   Janova in Ţanova predstavitev bo uspešna, če bosta zapela nekaj raperskih pesmi, ki jih  

je sestavil nekdo drug (v tem primeru Trkaj). 

 

b)  

A   Njuna predstavitev bo uspešna, če bosta zapela nekaj raperskih pesmi, ki sta jih sestavila 

sama. 

B   Njuna predstavitev bo uspešna, če bosta zapela nekaj raperskih pesmi, ki jih je sestavil 

nekdo drug (v tem primeru Trkaj). 

 

23. naloga 

Do svojega naslednjega koncerta bo Rok zagotovo sestavil še veliko rim. 

Kljub svojemu polnemu urniku je Rok po koncertu še vseeno delil avtograme. 

Za svoj koncert pred osnovnošolci se je dobro pripravil. 

Na svojem koncertu je Rok na oder povabil tudi učenca sedmega razreda. 

Pred svojim novoletnim nastopom je Rok opravil obvezne tonske vaje. 

 

24. naloga 

Jure Košir je iz Amerike prinesel izkušnje s hiphop glasbo. Z njegovo skladbo Včasih 

smučam hit, včasih pa počas so Slovenci dobili prvi stik z rapom. Slovenski raperji so na 

začetku rime pisali v angleškem jeziku, saj so bili njihovi vzorniki iz ameriškega okolja. Prvi, 

ki je posnel rap v slovenskem jeziku, je bil duet Dandrough. Ena njegovih najbolj znanih 

skladb je Dobrodošli v Mariboru. Kmalu so ga začeli posnemati tudi drugi hiphoparji, ki so 

hitro ugotovili, da so besedila v slovenščini pristnejša, saj njihove teme poezije izhajajo iz 

razmer v domačem okolju. Leto 2000 je bilo prelomno za slovenski rap. Takrat so na sceno 

prišli raperji, kot so npr. Trkaj, Zlatko, Piţama. Njihov glasbeni slog, aktualna tematika in 

pristnost so hiphop pribliţali širšemu občinstvu. 

(Pri letnici je izginila ena ničla.) 

 

25. naloga 

Po smislu.  

 

LARIN DELOVNI DAN (Vprašalni zaimki) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Lara ima zelo naporen delovni dan, saj je »zaposlena« od jutra do večera. Ima točno določen 

urnik vseh dejavnosti, zato mora biti pri vsem zelo disciplinirana.  

2. naloga 

Po smislu, npr.: 

Lara vstane ţe ob 6. uri, jaz pa ob 7. uri. Prav tako sem tudi jaz dopoldan v šoli, kjer se med 

odmori druţim s sošolci in sošolkami. Popoldan ima Lara dejavnosti, povezane z glasbo, 

medtem ko jaz treniram košarko. Lara se odpelje na pevske vaje z avtobusom, jaz pa grem 

na treninge peš/s kolesom, ob slabem vremenu pa me pelje oče.  

 

3. naloga 



Po smislu, npr.: 

Presenetil me je podatek, da naloge piše na avtobusu, saj nobenega učenca/dijaka ne vidiš, 

da bi to počel. Učenci/dijaki na avtobusu poslušajo glasbo, pišejo sporočila oz. se ukvarjajo z 

mobitelom. 

 

4. naloga 

Lara mora ţe pred odhodom v šolo postoriti več različnih opravil.  DA NE 

Lara zaključi pouk takrat kot večina njenih sošolcev in sošolk.  DA NE 

Vaje v pevskem zboru potekajo podobno kot vaje solopetja.  DA NE 

Lara v Ljubljani ne vadi samo petja, ampak tudi pleše.    DA NE 

 

5. naloga 

a) Kdo po navadi vstane ob 6. uri, se umije in obleče? 

Kaj si potem običajno pripravi (za zajtrk)? 

Kako se ob 8. uri odpravi v šolo?   

Kdaj običajno konča pouk? 

Zakaj so odmori edini čas, ki ga preţivi v druţenju s prijatelji? 

Kje ob 15.30 zaključi dan?   

V kateri matici se ji ob 17. uri ţe začnejo pevske vaje? 

Kakšna znanja pridobiva dopoldan pri pouku? 

S čigavimi sošolci in sošolkami se druţi med krajšimi in daljšimi odmori? 

Ali zaradi utrujenosti pribliţno ob 22. uri zaspi? 

 

b)  

Kdaj? 

Spraševal/-a sem 

se po času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Po smislu, npr.: 

Z vprašalnico ali se nisem spraševal po nobenem konkretnem podatku, ampak le po besedici 

da. 

6. naloga 

a) Kaj ţe čaka na svojo hrano? 

Kdo naredi nekaj upevalnih vaj? 

 

b) V 1. povedi sem se spraševal/-a po ţivalih, zato sem uporabil/-a vprašalni zaimek kaj. 

V 2. povedi sem se spraševal/-a po osebah, zato sem uporabil/-a vprašalni zaimek kdo. 

 

c) 

Čigavim? 

Spraševal/-a sem 

se po svojini. 

Kaj? 

Spraševal/-a sem 

se po predmetu. 

Kje? 

Spraševal/-a sem 

se po kraju. 

Kako? 

Spraševal/-a sem 

se po načinu. 

Kakšna? 

Spraševal/-a sem 

se po lastnosti. 

Kdo? 

Spraševal/-a sem 

se po osebi. 

Zakaj? 

Spraševal/-a sem 

se po vzroku. 

Kateri? 

Spraševal/-a sem 

se po vrsti. 



Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Toţilnik Mestnik Orodnik 

kdo koga komu koga kom kom 

kaj česa čemu kaj čem čim 

 

7. naloga 

a) Odhiti v mesto, da pravočasno ujame avtobus. 1 (Čemu odhiti v mesto?) 

Zaradi utrujenosti pribliţno ob 22. uri zaspi.  4 (Zakaj pribliţno ob 22. uri zaspi?) 

 

b) V 1. povedi sem se spraševal po namenu, zato sem izbral 1. moţnost (Čemu odhiti v 

mesto?), medtem ko sem se v 2. povedi spraševal po vzroku, zato sem izbral 4. moţnost 

(Zakaj pribliţno ob 22. uri zaspi?)  

 

8. naloga 

Kam se ob 8. uri peš odpravi? 

Kje se ji začnejo ob 17. uri pevske vaje? 

Kam se odpelje z avtobusom? 

 

9. naloga 

Za katere ţivali mora hitro poskrbeti? Za domače. 

Med kakšnimi odmori se druţi s svojimi sošolci in sošolkami? Med krajšimi in daljšimi. 

Na čigavo hrano čakajo ribe in pritlikavi kunec? Na svojo. 

Katere vaje naredi, ko pride koreografinja? Raztezne. 

Kakšno pesem se uči po programu? Novo. 

 

10. naloga 

a) Kdo potem pokliče pevce? 

Kdaj se sprošča? 

Kako se umiri(, ko zapre oči)? 

Koliko ima Lara po predstavi odmora? 

Kakšen obrok v tem času poje? 

Kaj v zaodrju prepiše? 

Zakaj gre takoj spat? 

 

b) Za kaj poskrbi, ko pride v garderobo? 

S čim se najprej upoje in naredi nekaj razteznih vaj? 

Kako se Lara odpelje v Ljubljano? 

Čemu se vrne v zaodrje? 

Čigavi sošolci so v času predstav v šoli? 

 

11. naloga 

 Z vprašalnimi zaimki se sprašujemo samo po bitjih, predmetih in pojmih. 

•   Z vprašalnim zaimkom kdo se sprašujemo po osebah. 

•   Po vzroku se sprašujemo z besedico ker, po namenu pa z besedico da. 

•   Z vprašalnim zaimkom kdo se sprašujemo po osebi in ţivali. 

•   Z vprašalnimi zaimki se sprašujemo po osebah, ţivalih, predmetih, rastlinah, pojmih, po 

    njihovih lastnostih, vrsti, pripadnosti, količini, po kraju, času, načinu, vzroku, namenu. 

•   Vprašalnica ali je tudi vprašalni zaimek. 

•   Vprašalna zaimka kdo in kaj se lahko sklanjata. 

•   Vprašalnica ali ne sodi k vprašalnim zaimkom, ker se z njo ne sprašujemo po konkretnem 



    podatku. 

•   Vprašalna zaimka kdo oz. kaj uporabljamo samo v ednini. 

•   Po namenu se sprašujemo z zaimkom čemu, po vzroku pa z zaimkom zakaj. 

•   Vprašalna zaimka kdo oz. kaj lahko uporabljamo v vseh številih. 

 

12. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Katere knjige Lara bere zvečer? Pustolovske in znanstvene fantastične.  

Zakaj tudi doma včasih zaigra na kitaro in ukulelo? Ker je vsa predana glasbi. 

S kom hodi med zimskimi počitnicami drsat na drsališče? S prijatelji. 

Kdaj hodi s prijatelji drsat na drsališče? Med zimskimi počitnicami. 

Kam gre poleti pogosto? Na olimpijski bazen. 

Kako se včasih odpeljejo do Čukove jame? S kolesi.  

Kaj s prijatelji igrajo v senci? Kako druţabno igro. 

 

13. naloga 

Koga je Nika predstavila v svojem govornem nastopu? Na čem trenira, da izboljša svojo 

kondicijo? Po katerem treningu ima zajtrk, ki vsebuje veliko sadja, zelenjave in ogljikovih 

hidratov? S kom ima dopoldan trening? Česa se rad po tekmah izogne? S čim je bogata 

njegova večerja? Po čem ga sprašujejo novinarji po tekmi? Na katerih omreţjih preţivi čas 

pred spanjem? S kakšnim avtomobilom se pripelje na trening? Čigavo igro rad posnema? 

 

 

MLADE NAVDUŠUJE RAPERSKA ZBIRKA (Oziralni zaimki) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Poznam zbirko Kla kla klasika, ki sem jo po naključju odkril v knjiţnici in jo vzel, ker me rap 

zanima. 

Ne, nobene zbirke ne poznam, saj takih knjig ne berem, ker me bolj zanimajo različni romani.  

 

2. naloga 

a) Kdo ve, da sta leta 2017 nastali dve zbirki za mlade? 

Kje na začetku začnemo predstavljati zbirko? 

Komu je v veliko pomoč zabaven in priročen slovarček? 

b), c) 

1. stolpec 2. stolpec 

Kdo? kdor 

Kje? kjer 

Komu? komur 

 

č) (Besede v 1. stolpcu so) vprašalni zaimki. 

 

d) DA NE 

Pojasnilo: Oziralni zaimki so zelo podobni vprašalnim zaimkom, le da imajo na koncu črko -r. 

 

3. naloga 

a) Velik ljubitelj slovenskega rapa tako spozna nekatere manj poslušane komade. 



Glasba ali poezija – oboje nas lahko spremlja povsod na potovanju. 

 

b) A En del.    B Dva dela   C Tri dele.   Č Več kot tri dele. 

 

c) Ne, v tem primeru je poved samo en del/en stavek z eno osebno glagolsko obliko. 

 

4. naloga 

a) Na primer: 

 Pogosteje uporabljam zaimek ki.  

 Oba zaimka uporabljam enako pogosto. 

 Pogosteje uporabljam zaimek kateri. 

 Nobenega od njiju ne uporabljam veliko. 

 

b) Po smislu, npr.: 

Zaimek kateri uporabimo takrat, kadar stojijo pred njim npr. besedice s/z, k/h, pred, pod, nad, 

iz. 

 

c) Knjiga Ti si čist normalen je nastajala s premori, ki/kateri so bili precej dolgi. 

• V knjigi je tudi zabaven in priročen slovarček, v ki/katerem so manj znane besede. 

• V njej ne manjka niti informacij, ki nas seznanijo/s katerimi se seznanimo o njenem 

nastanku. 

• Trkaj je zdruţil moči z dr. Igorjem Saksido, ki/s katerim sta ustvarila knjigo Kla kla klasika. 

• Knjigo preţema ustvarjalna moč Trkaja, ki/kateri je eden od najvidnejših slovenskih 

raperjev. 

• V knjigi so tudi ilustracije, pod katere se je podpisal/ki jih je podpisal ilustrator Damijan 

Stepančič. 

 

5. naloga 

Zagotovo pa je v knjigi ime vsaj enega raperja, čigar pesem mladi bralci poznajo.  

 

a) Po smislu, npr.: 

Zaimek čigar s sošolcem skoraj ne uporabljava, ker ga tudi pogosto ne zaslediva v zapisanih 

besedilih in namesto tega zaimka uporabljava zaimek kateri.  

 

b) (To sta samostalnika) raperja, bralci. 

Samostalnika poimenujeta osebe/ljudi. 

Da, razlikujeta se po številu, saj prvi samostalnik poimenuje eno osebo, drugi pa več oseb.  

Pesmi, ki jih mladi bralci poznajo, so raperjeve.  

 

 

6. naloga 

a) Rok Terkaj, čigar/od katerega umetniško ime je Trkaj, je avtor mnogih raperskih pesmi. 

 

b) Zaimek čigar je pravilen, saj gre za izraţanje svojine moške osebe – umetniško ime Trkaj 

je Terkajevo.  

 

7. naloga 

komr   (o) čemer  (s) komer   čemr   koga 



česar    kogar    (s) komur   (s) čimer  kaj 

(o) čemur  (o) komur  kogar    čemur   kar 

(s) čemer   komur   o komer   česar 

 

 

 Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Toţilnik Mestnik Orodnik 

kdor kdor kogar komur kogar (o) komur (s) komer 

kar kar česar čemur kar (o) čemur (s) čimer 

 

Po smislu, npr.: 

I   Kdor je ţe dokončal svojo risbo, naj jo prinese pokazat.  

R   Kogar ne bo na koncertu, mu bo zagotovo kasneje ţal. 

D   Komur so znani napisani verzi, naj pove njihovega avtorja. 

T   Kogar zanima sobotni izlet v Benetke, naj se hitro prijavi.  

M   Pri komur so ugotovili nalezljivo bolezen, so ga takoj odpeljali v zdravstveni dom. 

O   Dober prijatelj je tisti, s komer se imam lepo. 

 

8. naloga 

 Oziralne zaimke uporabljamo, kadar kaj opisujemo. 

 Oziralne zaimke uporabljamo v povedih, ki imajo samo en glagol. 

 Vse oziralne zaimke prepoznamo po črki -r. 

 Večina oziralnih zaimkov se konča na črko -r, izjeme so zaimki ki, kateri, kakršen. 

 Oziralne zaimke uporabljamo v dvodelnih ali večdelnih povedih. 

 Oziralne zaimke uporabljamo, če poimenujemo osebo, lastnost, kraj, čas ... naravnost. 

 Vse oziralne zaimke lahko sklanjamo. 

 Sklanjamo lahko zaimke kdor, kar, kateri, kakršen. 

 Zaimek kateri lahko uporabljam kadar koli. 

 Zaimek kateri lahko uporabljam samo za besedami, kot so npr. v, iz, pred. 

 

9. naloga 

a) Saša Petrović/ Challe Salle 

 

b) Njegova pesem je ustvarjena v ritmu, za katerega je značilno, da se latino plesni ritmi 

prepletajo z rap vloţki.  

Med mladimi je zelo priljubljen, o čemer priča dejstvo, da ga na vseh druţbenih omreţjih 

spremlja več kot 150.000 ljudi.  

Z Janom Plestenjakom, ki ga je povabil k sodelovanju, sta posnela pesem in videospot Velik 

je ta svet.  

Kdor spremlja slovensko rap sceno, je prepričan, da je trenutno najbolj popularen slovenski 

raper. 

Kadar nastopa pred mladino, jim predaja modra sporočila v sodobni preobleki.  

Kolikor nastopov ima, toliko je razprodanih.  

Ustvaril je pesem Legenda, s katero je očitno ponovno zadel v polno.  

Povsod tam, kjer so snemali videospot, se je zbralo veliko njegovih občudovalcev. 

 

c) Spremljevalec slovenske rep scene je prepričan, da je trenutno najbolj popularen 

slovenski raper. 

Med nastopom pred mladino jim predaja modra sporočila v sodobni preobleki. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Challe+Salle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExLM80ySykqVIJwk8zjywpNsrO0lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsfI4ZyTm5KQqBINIACGtZuxTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjczILhm-LiAhXSpYsKHUkxBzkQmxMoATADegQIChAQ&biw=1536&bih=728


Na mestih snemanja videospota se je zbralo veliko njegovih občudovalcev. 

 

 

TRKAJ – OSNOVNOŠOLEC IN SREDNJEŠOLEC (Kazalni zaimki) 

 

1. naloga 

Po smislu, npr.: 

Bil je tipičen najstnik, saj so mu doma postavljali meje, ki pa jih je rad prestopal. Rad se je 

učil le tiste predmete, ki so ga zanimali./Bil je ustvarjalen pri pisanju poezije, ne pa pri risanju. 

2. naloga 

a) Beseda teh se v 1. povedi nanaša na teţave/učenje/predmete. 

Beseda te v 2. povedi pa se nanaša na matematiko/gimnazijo/srce. 

 

b) teh – ti  te – ta 

 

c) Po smislu, npr.: 

Da, če bi bila pred njo še ena poved, ki bi pojasnjevala, na koga/kaj se nanaša beseda teh, 

sicer pa je ne bi mogel pojasniti, saj ne bi vedel, na koga/kaj se nanaša beseda teh. 

 

č)       ker kaţeta na ţe omenjena pojma. 

Besedi teh, te sta kazalna zaimka,   ker z njima ponavljamo omenjena pojma. 

      ker opisno predstavita oba pojma. 

 

3. naloga 

a) A   Časovno najbliţji je bil koncert v srednji šoli, najbolj oddaljen pa v Domţalah. 

B   Časovno najbliţji je bil koncert v Šmartnem, najbolj oddaljen pa v srednji šoli. 

C   Časovno najbliţji je bil koncert v Domţalah, najbolj oddaljen pa v Šmartnem. 

Č   Časovno najbliţji je bil koncert v Domţalah, najbolj oddaljen pa v srednji šoli. 

 

b) v letošnjem decembru, pred dvema letoma, ţe v srednji šoli 

 

c) ta, tisti, oni 

 

č) Koncert: Koncert za kon'c šole (v Šmartnem ob Paki) 

Besedna zveza: tisti koncert 

Kazalni zaimek: tisti 

 

4. naloga 

ta Izraţa časovno ali prostorsko bliţino osebe, ţivali predmeta ... 

tisti Izraţa bolj oddaljeno osebo, ţival, predmet ... 

oni Izraţa veliko časovno ali prostorsko oddaljenost osebe, ţivali, predmeta ... 

 

5. naloga 

Učenje Trkaju nikoli ni predstavljalo večjih teţav, predvsem pri predmetih, ki so ga zanimali. 

Teh se je vedno veselil. Matematika pa mu ni bila nikoli pri srcu, zato te od gimnazije naprej 

ni preveč uporabljal. Čas, ki bi ga namenil matematiki, je raje posvetil kulturi, kiparjenju, igri 

in fotografiranju. Torej tistemu, kar ga je res zanimalo. Verjetno bi pustil šolo, če mu 



predvsem mama ne bi v kritičnih letih potrpeţljivo stala ob strani in ga neprestano 

spodbujala, naj vztraja. To mu je ponovila stokrat, tisočkrat ... In s tem nasvetom je odrastel.  

Iz svojih osnovnošolskih dni se najbolj spomni dogodka, ko so profesorju namazali stol s 

pudrom, profesor pa tega sploh ni opazil. Ko je vstal, je imel na zadnjici precejšnjo packo. 

Vsi učenci so se smejali, profesor pa ni vedel, zakaj. Ko je to le ugotovil, je bil ves razred 

kaznovan. 

Rok priznava, da nima pojma o risanju. Ko je bil nekaj let zaposlen na šoli kot učitelj 

podaljšanega bivanja, so učenci v drugem razredu ţe lepše risali od njega. Ti bi ga 

zagotovo premagali tudi v gimnastiki. 

Rok se rad spominja tudi profesoric za zgodovino in slovenščino. Vedeli sta, da rad 

bere poezijo, celo pod klopjo. To mu je bilo všeč. Čeprav je učiteljica nekoč dala navodila, da 

morajo napisati spis v prozni obliki, ga je napisal v rimah. Profesorica mu za tak spis ni dala 

enke, ampak štirico. Pogosto ga je spodbujala k branju. Sam pravi, da ga čaka še veliko 

neprebranih knjig. 

 

6. naloga 

Mama je rekla, da mi brez te knjige ne bo uspelo napisati obnove. Hotel sem si pomagati s 

tisto spletno stranjo, ki mi jo je priporočal prijatelj, a mi mama ni dovolila. Ko smo v šoli brali 

svoje obnove, je bila učiteljica presenečena, saj takih obnov od nas ni pričakovala. Na koncu 

sem tudi napisal, da o tej knjiţni osebi nimam slabega mnenja. V tej knjigi je pisatelj 

predstavil probleme najstnikov v današnjem času. Knjige s takimi temami rad berem. 

 

MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM 

Spraševal sem se, kdo bo popravil moje kolo in kdaj se bo lotil dela. Pri njegovih starših smo 

se zaklepetali še dolgo v noč. Naš sosed pogoste reče: Delam, kar hočem, pri komur hočem 

in tudi le toliko, kolikor hočem. Med vzponom v triglavski severni steni je planinca nenadoma 

obšla slabost. S sošolcem sem odšel k Marku. Zmagovalec kolesarske dirke je bil Boštjan, s 

čimer je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. 



 

OBRAZCI 

 

1. naloga 

a) 

 Zgornji del izpolni pošiljatelj/Maj, spodnjega pa poštni delavec/usluţbenec. 

 (Maj je moral napisati) ime in priimek naslovnika/Jana, njegov naslov, poštno številko 

in naziv/ime pošte.  

 (Na desni strani zgoraj) so navedene storitve, odkupnina in vrednost.  

 Navedene so: osebna vročitev, povratnica, prednostno. 

 

b) Po smislu, npr.: 

Maj je obkroţil osebno vročitev, ker je ţelel, da pismonoša Janu osebno izroči zgoščenko/da 

Jan osebno dobi zgoščenko.  

 

c) Po smislu, npr.: 

Maj je v rubriko napisal vrednost za primer, če bi se zgoščenka zgubila, da bi vedeli, koliko je 

bila njena vrednost.  

 

č)  

A Pošiljatelj napiše znesek, a le v primeru, če pošilja kaj takega, kar mora naslovnik plačati. 

B Pošiljatelj napiše znesek, ki ga mora sam plačati na pošti pri pošiljanju pošiljke. 

C Naslovnik mora plačati pošiljatelju določen znesek, ker mu je naslovnik poslal pošiljko. 

Č Pošiljatelj napiše znesek, ki ga mora naslovnik plačati pri vsakem pošiljanju pošiljke. 

 

2. naloga 

 Tako pošiljko nam osebno prinese direktor pošte. 

 S tako pošiljko moramo ravnati še posebej pazljivo. 

 Taka pošiljka ima prednost pri prenosu. 

 Tako pošiljko prinesejo kasneje kot ostale. 

 

3. naloga 

Pošiljko bi oddal s povratnico, poklical bi Jana in ga vprašal po pošiljki, poslal bi mu SMS-

sporočilo. 

 

4. naloga 

− Ker bo rubriko namesto njega izpolnil poštni usluţbenec. 

− Ker ţeli imeti le potrdilo, da je pošiljko res oddal. 

− Ker so to popolnoma nepomembni podatki. 

 

5. naloga 

Poštni delavec izpolni spodnji del potrdila, in sicer napiše sprejemno številko pošiljke, maso 

pošiljke in poštnino. (Poštni delavec se tudi podpiše in da ţig pošte.)  

 

6. naloga 

Poštnina poslane pošiljke je odvisna od mase/teţe pošiljke/od tega, kako teţka je pošiljka.  

 

 



 

7. naloga 

Pošiljatelj obdrţi potrdilo o oddaji pošiljke, s katerim potem oddajo lahko tudi dokaţe.  

 

8. naloga 

Na sredino, kjer je krogec, mora poštni delavec dati ţig pošte.  

 

9. naloga 

Po smislu, npr.: 

Uporabil bi aplikacijo za sledenje poštni pošiljki.  

 

10. naloga 

Na banki./Na pošti./V trgovini./Na spletni strani pošte./Na občini. 

 

11. naloga 

Po smislu, npr.: 

Spletni obrazec je prav takšen kot tiskani obrazec. Tudi na spletnem obrazcu imamo vse 

tiste rubrike, ki jih mora izpolniti pošiljatelj, in tiste, ki jih mora izpolniti poštni usluţbenec.  

 

12. naloga 

Po smislu, npr.: 

Ne, spletnega obrazca ne moreš izpolniti in ga oddati prek spletne strani, ampak ga lahko le 

natisneš in potem izpolniš tako kot tiskani obrazec.  

 

13. naloga 

Obrazec A je ustrezen/neustrezen, saj pri naslovniku manjka poštna številka pošte.  

Obrazec B je ustrezen/neustrezen, saj je naslovnik napisan zelo nečitljivo/saj se naslovnik 

prebere zelo teţko, prav tako pa se ne sme na obrazcu karkoli popravljati.  

Obrazec C je ustrezen/neustrezen, saj so pri naslovniku napisani vsi potrebni podatki, prav 

tako pa je pošiljatelj obkroţil še storitev (povratnica) in določil odkupnino (50,00 EUR).  

Obrazec Č je ustrezen/neustrezen, saj se morajo storitve le obkroţiti oz. če ne izberemo 

nobene od storitev, pustimo neobkroţeno oz. ne pišemo ničesar.  

 

 

 



 

Z VAJO DO ZNANJA 

 

1. naloga 

Alenkina/Njena babica vstane vsak dan zelo zgodaj.  

Vsako jutro me očetov/njegov glas prebudi, še preden pozvoni budilka. 

Mateja in Matejin/njen prijatelj gresta v lepem vremenu kolesarit. 

Petrovi, Katjini in Polonini/Njihovi starši so odšli na kriţarjenje po Sredozemskem morju. 

Mijino in Patricijino/Njuno petje je navdušilo vse v dvorani. 

 

2. naloga 

Sosed je stal pri mojih vratih in čakal, da pridem domov. 

Zaradi njihovega tekmovanja danes nismo imeli treninga. 

Jure, ali je res dobro, da gremo na pot brez tvojega šotora? 

Od najinega sošolca tega res nisva pričakovala. 

Za njenim hrbtom so se ji zaradi nove pričeske posmehovali. 

Do vajinega cilja, ki sta ga načrtovala, je pot še dolga. 

Pri naši prijateljici se vedno dogaja kaj zanimivega. 

K njegovim čevljem je Miha dal še svoje copate. 

Med njunim obiskom je Jure ves čas igral računalniške igrice. 

Po vašem mestu se je poleti res prijetno sprehajati. 

 

3. naloga 

Moj vlak odhaja z ţelezniške postaje z desetminutno zamudo. 

Ko pridemo na obisk k našemu dedku, nikoli ni dolgčas. 

Zaradi vajinih okusnih slaščic so bili naši gosti izredno zadovoljni. 

Motorist je z veliko hitrostjo zapeljal proti njihovi hiši. 

Tina, ali so bile tvoje slike res nagrajene na slikarski koloniji v Moravskih Toplicah? 

Od vaših atletov smo na drţavnem prvenstvu pričakovali boljše rezultate. 

Njuni starši so se ţe v otroštvu preselili v tujino. 

Nad njenim sadovnjakom je letalo letelo zelo nizko. 

 

4. naloga 

a) Kaj je Roger Federer? 

S kom si privošči eno uro kasneje zajtrk? 

Kako/S čim se odpeljeta do teniškega kluba? 

Na kateri stadion odide ob 15.15? 

Kdaj da Roger nekaj avtogramov(, ki jih ţelijo imeti njegovi oboţevalci)?  

Kam se odpravi (ob 17.30), ko zapusti prizorišče in po novinarski konferenci?  

Zakaj si privošči masaţo? 

 

b) Roger Federer je teniški igralec. Dan začne ob 9. uri. Najprej izvede jutranje vaje, nato 

pa si eno uro kasneje privošči zajtrk s svojim trenerjem. Skupaj se z avtom odpeljeta do 

teniškega kluba, kjer opravi 25-minutni trening. Ta vključuje kratko ogrevanje, izmenjave 

z osnovne črte in na mreţi. Pribliţno ob 13. uri ima kosilo, nato pa sledi kratek ogrevalni 

odmor. Ob 15.15 odide na centralni stadion. Trajanje teniške igre je odvisno od nasprotnika. 

Po končanem dvoboju Roger da nekaj avtogramov, ki jih ţelijo imeti njegovi oboţevalci. 

Kdor je vztrajen, se z njim tudi fotografira. Ob 17.30 zapusti prizorišče in se po novinarski 



konferenci odpravi proti hotelu. Zaradi utrujenosti si privošči masaţo, kasneje pa še večerjo s 

sponzorji. Njegov dan se zaključi ob 23. uri. 

 

c) V besedilu sta svojilna zaimka (njegovi, njegov), oziralni zaimki (kjer, ki, kdor), povratni 

svojilni zaimek (svojim) in kazalni zaimek (ta). Našel sem tudi osebni zaimek (njim), v 

besedilu pa ni bilo vprašalnih zaimkov. 

 

5. naloga 

Kam Kje se je razvil rap, ki ga danes poznamo? V Zahodni Afriki. 

Koga Kaj so plemena ohranjala v ritmičnih verzih in pesmih? Svojo zgodovino. 

Zakaj Čemu so uporabljali pesmi in druge z ritmom poudarjene različice? Da bi ohranili 

zgodbe in legende ţive. 

Katere Kakšne rime so delali skoraj 10 let in začeli tekmovati z njimi? Daljše. 

Kdaj  se je začela zgodovina rapa? Ko je bil prvi rap izdan na pravi plošči. 

Kdo  je eden najboljših raperjev v zgodovini? Eminem. 

Koga Kaj so v Sloveniji začeli poslušati sredi osemdesetih let? Rap. 

 

6. naloga 

Pia nam je razkazala svojo/njeno hišo, na katero je zelo ponosna. 

Petra se pogosto spomni na Jureta in takrat rada pripoveduje o svojih/njegovih vragolijah, 

ki jih je počel. 

Anja me je vprašala, če sem kje videla njeno/svojo torbo. 

Ker se Novakovi niso najbolje razumeli s sosedi, so odstranili sneg samo s svojega/ 

z njihovega dvorišča. 

Niku v peskovniku ni uspelo iz mivke narediti ničesar, zato je uničil svojo/njegovo hišico. 

Tine mi je pokazal njihov/svoj vinograd, saj je vedel, da bo v njem veliko več grozdja kot v 

njegovem. 

Na začetku šolskega leta nam je Kaja predstavila njene/svoje prijateljice. 

Ko sem prišla iz trgovine, sem bila ponosna nase, ker sem si pulover kupila s svojim/ 

z mojim denarjem. 

 

7. naloga 

Kdor po tujem hlepi, svoje izgubi. 

Ţel boš, kar boš sejal. 

Česar je polno srce, o tem usta rada govore. 

Mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most. 

Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda. 

Kakor pozdravljaš, tako ti odzdravljajo. 

Kar se Janezek nauči, to Janez zna. 

Komur se sreča jahati pusti, ga nese, kamor ona ţeli. 

 

a) Po smislu, npr.: 

Pregovor: Česar je polno srce, o tem usta rada govore. 

Pojasnilo: Človek rad govori o svojih čustvih. 

Pregovor: Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. 

Pojasnilo: Kar se človek navadi delati oz. početi v mladosti, to zna delati tudi kasneje/v zrelih 

letih. 

 



b) Po smislu, npr.: 

Ţivljenje ni praznik, je delovni dan. 

V tem pregovoru ni oziralnega zaimka.  

(Tu je naloga napačno označena. Dvakrat se pojavita a-nalogi.) 

 

8. naloga 

a) Kako se začne vaš delovnik? 

Moj delovnik se začne okrog 6. ure zjutraj, ko tovornjak pripelje pošto, ki je bila dan prej 

oddana v enega od poštnih nabiralnikov ali poštnih okenc po Sloveniji. Pismonoše si 

razdelimo vreče s pošto, nato pa sledi razvrščanje pisem po predalčkih z imeni ulic okoliša, 

za katerega sem pristojen. V zadnjem času je naše delo še oteţeno zaradi številnih 

reklamnih letakov. 

Kdaj odidete na teren? 

Ko je ura devet, se odpravim na teren. Kadar pošto raznašam po bliţnji okolici, tega ne 

opravim s kolesom, ampak peš, s seboj pa imam svoj poseben voziček. 

Kateri letni čas je za vaše delo najmanj ugoden? 

To je zagotovo zima, saj sem na mrazu od devete ure zjutraj pa do dveh. Ker ljudje ne 

očistijo dovozov in dvorišč, ki so poledenela in polna snega, imam pogosto teţave z 

dostopom do njihovih nabiralnikov. Kdor poskrbi za svoje dvorišče, brez teţav ţe zgodaj 

dobi pošto. Do tistih hiš, kjer mi je dostop oteţen, pa pridem v poznih urah. 

 

Vprašalni zaimki: Kako, Kdaj, Kateri 

Oziralni zaimki: ki, katerega, kadar, ki, kdor, kjer    

Svojilni zaimki: Moj, naše, vaše, njihovih 

Kazalni zaimki: tega, to, tistih 

Povratni svojilni zaimki: svoj, svoje 

 

9. naloga 

Matej in Jure sta imela pri zgodovini referat. Njihov Njun referat ni navdušil sošolcev. 

Od nje Njena obleka je bila zaradi hoje po prašni cesti umazana. 

Ne vem, ali naj Luki sploh povem za moj svoj nov računalnik. 

O čim čem so se pogovarjali na sestanku predsednikov razredov? 

O komu kom je babica pripovedovala na terasi? 

Pred čem čim je Jure ves prestrašen zbeţal v hišo? 

Katero Kakšno knjigo si prebral čez vikend? Dolgočasno. 

Čemu Zakaj te danes ni bilo na vajah pevskega zbora? Zaradi hripavega glasu. 

Sosedov fant, o komur katerem se zadnje dni veliko govori, je odšel v tujino. 

Na cesti je Tea zagledala deklico, katera ki jo je pred nekaj dnevi prijazno pozdravila. 

Gdaj Kdaj se lahko vpišem v tečaj francoščine? 

Od koga Čigav je tisti pulover, ki je ostal v razredu? 

Tegale Tega programa pa res ne bom več spremljal. 

 

10. naloga 

A Mojca je kupila isti pulover, kot ga ima ţe Špela. 

B Mojca je kupila enak pulover, kot ga ima ţe Špela. 

 

 

A S Petrom obiskujeva enak tečaj borilnih veščin. 



B S Petrom obiskujeva isti tečaj borilnih veščin. 

 

A Blejsko jezero sta Maja in Tina preplavali v enakem času. 

B Blejsko jezero sta Maja in Tina preplavali v istem času. 

 

A Alja in Ţan sta na novoletni zabavi ugotovila, da sta rojena enakega leta. 

B Alja in Ţan sta na novoletni zabavi ugotovila, da sta rojena istega leta. 

 

A Ker je bil Mitja prehlajen, nama mama ni dovolila, da pijeva iz istega kozarca. 

B Ker je bil Mitja prehlajen, nama mama ni dovolila, da pijeva iz enakega kozarca. 

 

11. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Napisati bi moral opis ţivljenja osebe in v tem besedilu uporabiti svojilne, vprašalne, oziralne, 

kazalne zaimke in povratni svojilni zaimek.  

 

b) Po smislu, npr: 

Moj delovni dan se začne ob 7. uri, ko vstanem. Kadar imam v šoli še obvezni predmet 

likovno snovanje, pridem domov ob 15. uri. Svoj prosti čas najraje preţivim v druţbi s 

prijatelji. Tistih treningov ne maram preveč, saj so zelo naporni.  

 

 


