
SLOVENSKI JEZIK 
 

Gradivo za 4. teden dela na daljavo, 14.4. - 17. 4. 2020. 
 
Ta teden bo pa bolj bralni pri SLJ. Tisti, ki nimate berila doma, pojdite na 
Radovednih5 ,izberite 5.razred, slovenščino in berilo. 
 
https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5/berilo-5 
 

1.2.Rene Goscinny in Albert Uderzo: ASTERIX NA OLIMPIADI           
 
BERILO/94, 95, 96, 97 
Preberi o avtorju in strip ter napiši kratko obnovo. Ko končaš, glasno preberi nekomu 
doma. Obnovo tudi ilustriraj. 

 
3. 4.Mark Twain: JANKEE NA DVORU KRALJA ARTURJA         
   
BERILO/138, 139, 140, 141   
 
Preberi o avtorju in odlomek. 
Nato pa napiši DOMIŠLJIJSKO ZGODBO, kateri daš svoj naslov. 
Vsebina naj bo sledeča. Imaš časovni stroj in se vrneš 1000let nazaj. Kam prideš? 
Kaj vidiš? 
Katere tri stvari bi vzel s seboj, ko jih v takratnem času še niso  imeli? Kaj bi iz 
preteklosti vzel v prihodnost? Kako so te tamkajšnji ljudje sprejeli? Opiši dan, ki ga 
preživiš tam. 
 
POZOR, ne odgovarjaj na vprašanja. Ta vprašanja ti služijo v pomoč, o čem pisati. 
Zgodbo tudi ilustriraj. Ko končaš, glasno preberi nekomu doma. 
 
5. KATERI SAMOSTALNIKI SO EDNINSKI, KATERI SO MNOŽINSKI? 
 
Učenci rešujejo vse naloge od strani 62–65. 
 

V zvezek zapiši naslov :  

EDNINSKI IN MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI 
 
Množinski samostalniki so tisti, ki jih vedno uporabljamo v množini. Gre za 
samostalnike, kot so sani, gosli, možgani, vrata,... 
( pomagamo si s vprašanjem KAJ JE TO? To so vrata. Če v odgovoru 
uporabimo besedo SO, je samostalnik v množini.) 
 
Edninski samostalniki poimenujejo snov (npr. sneg, kri), skupino (npr. 
mladina, grmičevje) ali pojem (npr. upanje, mir). 
Teh stvari ne moremo šteti, zato jih vedno uporabljamo v ednini. 
(pomagamo si s vprašanjem KAJ JE TO? To je sneg. Če v odgovoru 
uporabimo besedo JE, je samostalnik v ednini.) 
 



Rešitve: Otroci naj naloge najprej rešijo sami, potem si pravilnost preverijo v spodnjih 
rešitvah.  Če karkoli ni razumljivo, si lahko s tem tudi pomagajo. 
 
 

Kateri samostalniki so edninski,kateri so množinski? 
3. 
 a) so 
b) so 
c) so 
č) so 
 
4. a) NE 
b) NE 
c) Množinski. 
č) Ker jih uporabljamo samo v množini. 
 
5. množini, množinski 
 
6. a) so 
b) so 
c) so 
č) so 
d) so 
Množinski. Uporabljamo jih samo v množini. 
 
7. a) je 
b) je 
c) je 
č) je 
d) je 
a) NE 
b) NE 
c) NE 
Edninski. Uporabljamo jih samo v ednini. 
 
8. ednino, množini, dvojini 
 
9. 
voda                                       vrata 
potrpežljivost                         drva 
mladina                                  počitnice 
veselje                                   možgani 
sadje                                      pljuča 
 
10. večer, skupina, noč, ura, krog, računalnik, kokoš 
a) voda, moka, tišina 
b) klešče, hlače, jetra 
 
11. mleko, čaj, olje, sol, sladkor 
V ednini. 
 
12. a) Popila sem dva kozarca vode. 
b) V kuhinji smo naročili tri skodelice mleka. 
c) Na tržnici sva kupili dve vrsti sadja. 
 



13. edninske 
Dopolni in pomni. 
množini, ednini, množinski, edninski, števila, ednini 


