
SLOVENSKI JEZIK 
 

Gradivo za 3. teden dela na daljavo, 6.4. do 10. 4. 2020 . 
 

1. KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI? 
Učenci rešujejo vse naloge od strani 50–53. 
 
 
Rešitve: Otroci naj naloge najprej rešijo sami, potem si pravilnost preverijo v spodnjih 
rešitvah.  Če karkoli ni razumljivo, si lahko s tem tudi pomagajo. 
 
Kaj poimenujemo s samostalniki? 

1. Npr. a) moški/mož, fant/deček, ženska/dekle b) pes, maček, ptič, metulj c) drevo, roža, trava, grm č) 
gugalnica, hiša, klop, kolo, kamen, časopis, kapa, klobuk, dimnik, vrata 
2. Bitje. 
3. žoga, torba, očala, termometer 
4. skrb, vreme, potrpežljivost, modrost, vonj 
5. stvari, pojme 6. a, b, c, d 
7. leto, leto, štetje, otok, Hyeres, Evropa (lahko tudi: dežel, let, štetjem …) 
8. Grk kopel vonj Rimljan prostor odišavljanje (lahko tudi: vonja, Grki, Rimljani …) 
9. sestra, voda, vojna (lahko tudi: sestre, vodo, vojno) 
10.a) moški, možic 

b) ples, plesalec 
c) glavnik, glava, poglavar 
č) mokrota, mokrenje 

11. Ker niso samostalniki. 
12. uš(i) 
13. a) sošolec, policist, uradnik, vzgojitelj, brat. 

b) bolezen, čelada, pes, svinčnik, papagaj. 
 
Razmisli in odgovori. 
KAJ POIMENUJEJO SAMOSTALNIKI? Bitja stvari pojme 
 
Dopolni in pomni: bitja, stvari, pojme 
 

V zvezek zapiši naslov SAMOSTALNIK 

Samostalnik je besedna vrsta, ki poimenuje: 

 BITJA (osebe, živali, rastline),  

STVARI (predmete)   

POJME ( tisto, kar ne moremo prijeti, npr. ljubezen, sreča,…)  

 

SAMOSTALNIKU LAHKO DOLOČIMO: 

- SPOL  
moški –TISTI korak,.. 
ženski –TISTA lipa,…  
srednji –TISTO mesto,…  

- ŠTEVILO  
ednina - 1 ( npr. 1 fant ) 
dvojina - 2 ( npr. 2 fanta ) 
množina – 3 ali več  



Poišči samostalnike v povedih in jih OBKROŽI. Besedilo zalepi v zvezek. 

 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši 
otroke in dekleta. Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi 
pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa pepel in s tem 
zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

REŠITVE (za starše) 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši otroke in dekleta. Včasih sta v 

skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa 

pepel in s tem zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

2.,3. KATEREGA SPOLA SO SAMOSTALNIKI? 

Učenci rešujejo vse naloge od strani 54–57 
 
Preberi del besedila iz pripovedovalnega besedila Nezgode na kolesarskem 
izletu. Poišči v njem samostalnike, jih podčrtaj in jih napiši na ustrezno mesto v 
preglednici. Besedilo in preglednico zalepi v zvezek. 

No, nesreča res nikoli ne počiva. Ni minilo deset minut, ko je bila tu že nova nezgoda. 
Brat je očitno povozil oster predmet in zračnica njegovega kolesa je bila v trenutku 
prazna. Žalostno sem zrla vanjo, saj sem bila prepričana, da to pomeni konec težko 
pričakovanega izleta. Še sreča, da je moj očka mojster za vse! Iz svojega nahrbtnika 
potegne rezervno zračnico in jo hitro zamenja.   

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rešitve 

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

brat 

predmet 

trenutek  

konec  

izlet 

očka 

mojster  

nahrbtnik  

nesreča  

minuta  

nezgoda  

zračnica  

sreča 

  

kolo  

 

 

REŠITVE DZ: 

Katerega spola so samostalniki? 

2. a) sošolka 

b) učiteljica 

c) ravnateljica 

č) kuharica 

d) varnostnica 

e) gasilka 

3. a) Npr. otrok, konj, hišnik 

b) Npr. kuharica, zdravnica, natakarica 

4. kolo, telo, ogledalo, maslo, uho 

5. 

hrup zgradba jutro 

petelin tabla darilo 

likalnik slika čelo 

6. moškega, srednjega 

7. a) kobila 

b) Jaka 

c) avto 

č) veselje 

8. b) srednji spol 



c) srednji spol 

č) srednji spol 

d) ženski spol 

e) moški spol 

f) ženski spol 

g) ženski spol 

h) moški spol 

i) ženski spol 

j) moški spol 

k) srednji spol 

9. DA 

Če vprašam Kaj je to? in odgovorim To je breskev/ 

cerkev/…, je beseda samostalnik. 

Ženskega. 

10. b 

Z vprašalnico o kom/kdo sprašujem samo po človeku. 

11. a) gram, spol, samec 

b) oblika, kost, koža 

c) pravilo 

(lahko tudi: grami, spola, samci …) 

12. a) moški spol – ženski spol 

b) moški spol – ženski spol 

a) moškega, ženskega 

b) del roke, ženskega 

Razmisli in odgovori. 

1       2           3 

        X 

X  

X  

         X 

         X 

                   X 

x 

Dopolni in pomni:         moškega, ženskega, npr. kolo, tista, tisto 



4.,5. V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI? 

Učenci rešujejo vse naloge, razen 4., od strani 58–61 
 
 
R: 
V katerem številu so samostalniki? 
2. b) Eno. 
c) Ena. 
č) Veliko./Več. 
d) Veliko. 
e) Dva. 
f) Dve. 
g) Dva. 
h) Ena. 
3. Po smislu. 
Da. 
5. a) strop, okno, miza, gugalnica, Slavko 
b) fotelja, kletki, kanarčka 
c) lončki 
6. 
Knjigi, knjige 
Svinčnika, svinčniki 
šoli ,šole 
okni, okna 
avtobusa ,avtobusi 
7. Npr. knjiga, svinčnik; knjigi, svinčnika; množini, knjige,svinčniki 
8. 
Koraka, koraki 
Drevo, drevesa 
Metulj, metulja 
Stavba, stavbi 
Jabolko, jabolka 
9. a) dva jabolka – Zvečer sem pojedel dve jabolki. 
b) Pred dvemi meseci – Pred dvema mesecema sem 
jo zadnjič videl. 
c) dva ravnila, dva šestila – V torbi imam dve ravnili in 
dve šestili. 
č) dva vprašanja – Učitelj nam je postavil dve 
vprašanji. 
d) sestre – Sandra in Mojca sta sestri. 
e) nove hiše – V vasi so zgradili dve novi hiši. 
10. a) Zima, čas 
b) samostalnika, števili 
c) Plesalca, plesišču 
č) polj, pridelke, njive 
zima, čas, plesišču 
samostalnika, števili, plesalca 
polj, pridelke, njive 
Razmisli in odgovori. OBLIKA SAMOSTALNIKA   
 ŠTEVILO – ednina – dvojina – množina             SPOL – ženski – moški – srednji  
Dopolni in pomni. dvojini, množini, ednini, dvojini, množini 


