
Utrjevanje znanja       1. enota 

Na koncu obkroži, kako ti je šlo      

1. Preberi povedi iz spisov svojih vrstnikov. Nato prečrtaj slogovno 
zaznamovane besede in na črte napiši njihove slogovno nezaznamovane 
ustreznice. 

V nedeljo popoldne sem se učil zgodlo, ker bomo jutri pisali test. ________________ 

Moj tati se zelo rad vrača v svoj rojstni kraj. ________________ 

Meni je tam bedn, ker so moji bratranci precej starejši od mene. ________________ 

Proti večeru me je ful zeblo, ker sem doma pozabila puhovko. ________________ 

Babica mi je naštrikala kapo in šal. ________________ 

Kolesar pred mano je močno zabremzal. ________________ 

Obtičal sem v pokvarjenem liftu. ________________ 

Plonkati me je naučil sošolec Miha. ________________ 

Žepnino šparam, da bi si kupila drsalke. ________________ 

Na biciklu so mi odpovedale bremze. __________________________ 

V babičini hiši sem najraje čičala na štengah. _______________________ 

Večkrat sem padel, akoravno sem pazil, da ne bi. __________________ 

2. V dvojicah sopomenk podčrtaj tiste, ki jih lahko uporabiš v govornem 

nastopu.  

ninati – spati, štala – hlev, zatožiti – zašpecati, fuzbal – nogomet, deca – otroci, štos – 

šala, napaka – kiks, šajtrga – samokolnica, nakupovanje – šoping, smuči – dilce, 

prepisovati – plonkati, samokolnica – šajtrga, špegu – ogledalo, pupati – piti 

 Katere besede si podčrtal-a? 

a) Slogovno zaznamovane besede. b) Slogovno nezaznamovane besede. 

 Kaj je značilno zanje? Podčrtaj pravilni trditvi. 

Razumejo in uporabljajo jih vsi Slovenci./Ne razumejo in ne uporabljajo jih vsi Slovenci.  

Uporabimo jih lahko samo v določenih okoliščinah./Uporabimo jih lahko v vseh 

okoliščinah. 

3. Poveži. 

Beseda Firence  je istega spola in števila kot beseda počitnice. 
Beseda zanimanje  ni istega spola in števila kot beseda počitnice. 
 
Beseda počitnice   je edninski samostalnik. 
Beseda zanimanje   je množinski samostalnik. 



4. V spodnjih povedih podčrtaj stavčne člene. 

Nina je bila med počitnicami v Firencah. 

 

Tam se je učila italijanščino. 

 

Petru je pripovedovala o svojih dogodivščinah. 

 

Peter jo je poslušal z velikim zanimanjem. 

 

Veliko Nininih sošolk in sošolcev ne zna italijanščine. 

 

 Katera trditev za glagole v 4. nalogi je pravilna? Obkroži. 
a) Vsi so v sedanjiku.   c) Štirje so v pretekliku, eden je v sedanjiku. 
b) Vsi so v pretekliku.   č) Štirje so v sedanjiku, eden je v pretekliku. 

 
 Iz povedi v tej nalogi prepiši zaimke in k vsakemu pripiši, katere vrste je. 

ZAIMEK VRSTA ZAIMKA 

  

  

  

 

5. Iz spodnjih povedi izpiši osebne glagolske oblike in jim določi, kar zahteva 

razpredelnica. 

Če bi našel trši les, bi izdeloval lesene figurice. – Ameriko so odkrili leta 1492. – 

Obiščita nas v začetku avgusta. – Skupino obiskovalcev sva povabili na pijačo. 

GLAGOL OSEBA ŠTEVILO ČAS NAKLON 

     

     

     

     

     

 

6. Glagole postavi v pravilno obliko. 

Pri sosedovih (pogrešati, pret.) _______________ psa ves teden. –  

_______________ (moči, pret. zanikano) zapreti vrat. 

____________ (reči, velelnik. 2. os., ed.) sestri, naj pride. 


