
2. del
Slovenščina 5

Rešitve

Radovednih pet
Samostojni delovni zvezek
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Pripovedujemo 
in opisujemo
Kaj je pripovedovalno besedilo?
3. a
4. a) Vesna iz 5. c.
 b) Pripoveduje o posebnem dogodku.
 c) O resničnem dogodku.
 č) Vesni in njeni družini.
 d) S pripravami za izlet.
 e) Z nezgodama z verigo in predrto zračnico.
 f) Z očkovim popravilom obeh nevšečnosti.
 g) Da. Po smislu.
5. č
6. pripovedovalno
7. Npr. Vesna pripoveduje o dogodku, v katerem je bila 

udeležena sama, Jošt pa pripoveduje o dogodku, ki se 
je zgodil drugemu.

8. Ne.
 Ob Belopeških jezerih so občudovali lepote narave.
 Pred odhodom je očka kupil prtljažnik za kolesa.
 V Kranjski Gori so si odpočili.
 Tako, kot so v resnici potekala.
 4, 5, _, 7, 1, 8, _, 2, 6, 3, _
 Ne. Dejanja so med seboj časovno povezana.
9. a) Da. Po smislu.
 b)  Npr. Ker v besedilu najprej pripovedujemo  

o tem, kar je napisano v zgornjem oblačku, nato 
o tem, kar je napisano v srednjem, na koncu pa 
odgovorimo na vprašanja iz spodnjega oblačka.

 c) Na vprašanja v zgornjem oblačku (ob glavi).
 č) Na vprašanja v spodnjem oblačku (ob repu).
Dopolni in pomni.
 pripovedovalnem

Kateri so sestavni deli pripovedovalnega 
besedila?
1. 1: Kdaj, Komu se je zgodilo?
 2: razpletlo
 3: končalo
2. a) Tri.
 b) Uvod.
 c)  V uvodu povemo, kaj se je zgodilo, kje, kdaj in 

komu se je to zgodilo.
   V jedru povemo, kaj se je zgodilo najprej, kako se je 

zapletlo in kako razpletlo.
   V zaključku pa povemo, kako se je končalo in kaj 

smo spoznali.
3. uvod, jedro, zaključek
4. a) Pet.
 b) V prvem.
 c) V petem/zadnjem.
 č) Trije.
5. UVOD – Vesna je napovedala, kateri dogodek bo 

predstavila ter kdaj in kje se je to zgodilo.
 JEDRO – Vesna je podrobneje predstavila napovedani 

dogodek, tj. njegov začetek, zaplet in razplet.
 ZAKLJUČEK – Vesna je napisala, kaj se je naučila iz 

tega dogodka, in dodala svoje mnenje o njem.

6. a)  verigi, ki se je snela z zobnika na kolesu,  
in popravilu.

 b) nesreči s predrto zračnico in namestitvi nove.
 c) kolesarjenju od Kranjske Gore v Italijo.
7. Da. Npr. Uf, jaz imam pa res smolo! Žalostno sem zrla 

vanjo …
8.

b, c d č, e

Dopolni in pomni.
 uvodu, jedro, zaključku

Kako načrtujemo tvorjenje 
pripovedovalnega besedila?
3. a) Razmišljam, o čem bom pisal.
 b) Razmišljam, kaj vse bom povedal o dogodku.
 c) Navadno jih je več.
 č) Tako, kot so v resnici potekala.
 d)  Npr. Izdelam miselni vzorec in napišem dejanja 

izbranega dogodka.
 e) Da.
 f) Da.
7. 2, 1, 5, 4, 3
9. a) Andraževem prerivanju s sošolcem.
 b) težavah s poškodovanim prstom.
 c)  Andraževem obisku pri zdravnici zaradi poškodbe 

in zdravniškem izvidu.
 č) Andraževi opornici za prst.
 d) posledicah Andraževe poškodbe.
10. a) Iz treh: uvoda, jedra in zaključka.
 b)  Napovem, o čem bom pripovedoval, komu,  

kje in kdaj se je to zgodilo.
 c) O tem, kaj se je zgodilo.
 č) Izrazim svoje mnenje o dogodku.
Dopolni in pomni.
 pripovedovalno, miselnim, končali/zaključili, 

popravimo

Kako opišemo rastlino?
2. a) O sivki.
 b) Sedem.
3. zelišče – rastlina z določenimi posebnimi lastnostmi, 

npr. dišavna, zdravilna, strupena
 antibiotik – zdravilo, ki zavira ali uničuje rast 

mikroorganizmov
 razvejan – tak, da od glavnega dela poteka več 

stranskih delov
4.

1. O imenu rastline.
2. O delih rastline.
3. O času cvetenja rastline.
4. O rastišču rastline.
5. O uporabnosti rastline.
6. O drugih poimenovanjih rastline.
7. O družini, v katero spada rastlina.

 Ključne besede.
5. ime rastline, čas cvetenja, rastišče, uporabnost,  

ljudska poimenovanja
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6. Steblo je zelenkasto ali sivo srebrno, štirioglato in 
visoko od 20 do 40 cm.

 List je sivo zelen, dlakav, ozek, podolgovat.
 Cvet je droben, moder ali sivo vijoličast.
7. a) Zimzelena polgrmasta rastlina.
 b) Korenino, steblo, liste in cvetove.
 c) Od julija do septembra.
 č) Na sončnih pobočjih Sredozemlja.
 d)  Za celjenje ran, urejanje prebave, proti krčem, za 

srce in krvni pritisk, proti vročini, nespečnosti, 
migreni, revmi in kožnim boleznim …

8. a) NE
 b) DA
 c) NE
 č) DA
 d) DA
 e) DA
 f) DA
Dopolni in pomni.
 cveti, kje, čas

Kako povzamemo vsebino opisa rastline?
1. hrast, kopriva
2.

IME RASTLINE
DELI RASTLINE – steblo, listi

– julij–september
– sončna

UPORABNOST
lavandel, sivač, lavanda, špiknada

DRUŽINA

4.

DRUGA 
POIMENOVANJA
–  kofendl, lafendl, 

lavandel, sivač, 
lavanda, špiknada

UPORABNOST
– kot zdravilo
–  v kozmetiki, 

parfumeriji
–  v prehrani (med, 

čaj)
– za okras
–  za odganjanje 

mrčesa

DELI RASTLINE
–  korenina, steblo, 

listi, cvetovi

ČAS CVETENJA
– julij–september

DRUŽINA
– ustnatice

RASTIŠČE
– sončna pobočja
– Sredozemlje

SIVKA

5. a) čas cvetenja
 b) deli rastline
 c) uporabnost
 č) rastišče
 d) družina

Razmisli in odgovori.

DRUGA  
POIMENOVANJA

UPORABNOST

DELI RASTLINE

ČAS CVETENJA

DRUŽINA

RASTIŠČE

OPIS RASTLINE

Dopolni in pomni.
 preglednico, miselnim, ključne, bistvene

Kako tvorimo opis rastline?
1. Močvirska spominčica.
 Bistveni podatki.
2. 

RASTIŠČE
–  močvirni travniki in 

gozdovi

DRUŽINA
– srhkolistnice

ČAS CVETENJA
– maj–oktober

POSEBNOST
–  zaradi izsuševanja 

vlažnih rastišč 
v naravi čedalje 
redkejša

DELI
–  steblo štirirobo, dlakavo, gosto olistano
–  stebelni listi suličasti, dlakavi, dolgi do 10 cm
–  na vrhu stebla socvetje iz 5–20 majhnih cvetov
–  posamezen cvet iz 5 modrih venčnih listov, 

plosko razprostrtih
– rumena pega na sredini cveta

MOČVIRSKA SPOMINČICA
(opis rastline)

 a)  Uporabnosti in drugih poimenovanj. Ker močvirska 
spominčica ni uporabna in niso omenjena druga 
poimenovanja.

 b) Posebnosti. Ker v besedilu niso omenjene.
4.

DELI RASTLINE – korenina
– steblo
– listi
– cvet
– marec–junij

RASTIŠČE
– za barvanje

DRUŽINA

Dopolni in pomni.
 povedih, opis

Kako opišemo predmet?
2. a) O (vaški) situli.
 b) Kovinsko vedro.
 c) Ker je z Vač.
 č) Opisuje ga.
3. a) Iz vedra in ročaja.
 b) 24 centimetrov.
 c) Približno 5 litrov.
 č) Slab kilogram.
 d) Iz bronaste pločevine.
 e) Zelene in zeleno rjave.
 f) Za shranjevanje napitkov in kot darilo.
4. 5, 4, 1, 6, 2, 3
 Ključne besede.
5. S tretjim.
 Po smislu.
6. delov, snovi, mere, barve
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6. Poberin s košaro pobira darove.
 Pepeljuhar s potresanjem pepela zagotavlja dober 

pridelek in zdravje.
 Škopit s kleščami straši otroke in lovi dekleta.
 Zvončar s sajami maže dekleta.
7. b
8. pušeljc – šopek
 običaj – navada
 povorka – sprevod
 dekle – neporočena mlada ženska
 vir – podatek o čem
9. a) DRŽI
 b) NE DRŽI
 c) DRŽI
 č) NE DRŽI
 d) DRŽI
 e) DRŽI
10. Da premagajo zlo in odženejo zimo.
11. času, dogodku
14. Spuščanje luči v vodo.
15. a) Na predvečer gregorjevega.
 b)  V rokodelskih krajih na Gorenjskem, npr. v Tržiču, 

Železnikih, Kropi.
 c)  Zbirali so se ob vodi, se veselili in v vodo polagali 

osvetljene splave.
 č)  Dan je bil že dovolj dolg, zato pri delu niso več 

potrebovali sveč in oljenk.
 d) Deščice, košare, oblance, smolo, sveče.
17. gregorjevo, vodi, luč, dan, dnevni, deščice, oblance, 

svečami, barčice svetega Gregorja
18. a) Da.
 b) Gregorčki.
 c) Iz kartona, stiropora, lesa, papirja.
 č) Z gorečimi svečami ali baterijskimi svetilkami.
 d)  Da voda odnese vse slabo, zimo, skrbi ter pripelje 

pomlad in več svetlobe.
Dopolni in pomni.
 čas, pripomočke

Kako povzamemo vsebino opisa 
ljudskega običaja?

1.

– Brkini
ČAS

– kleščar
– pepeljuhar
– klešče
– pepel

DEJAVNOSTI 
UDELEŽENCEV
NAMEN

8. a) Nastala je v 5. stoletju pred našim štetjem.
 b) V Narodnem muzeju Slovenije.
9. Meni se zdijo najboljša kovinska.
 To mi je na začetku delalo kar nekaj težav.
 Jaz si želim šestilo s pokrovčkom za konico.
 Opis ne sme vsebovati mnenja o predmetu.
Dopolni in pomni.
 snovi, namenjen, opisu

Kako povzamemo vsebino opisa 
predmeta?
1. šolska tabla, žaga, violina
2.

SESTAVNI DELI
MERE
SNOV
BARVA
UPORABA/NAMEMBNOST
POSEBNOST 

4.

SESTAVNI DELI
– kovina
– plastika

UPORABA/
NAMEMBNOST

– risanje krogov, krožnic
– merjenje razdalj

5. Npr.

BARVA
pisan ali 
enobarven ali 
prozoren

SNOV
–  ročaj: les, plastika, aluminij, 

guma
–  ogrodje: aluminij, les, umetna 

masa
–  streha: vodoodporno blago, 

umetni material

SESTAVNI DELI
– ročaj
– ogrodje
– streha

MERE
– premer: 60 cm–140 cm
– višina: 56 cm–110 cm

DEŽNIK
(opis predmeta)

UPORABA/NAMEMBNOST
–  zaščita pred dežjem  

in snegom

Dopolni in pomni.
 preglednico, vzorcem, ključne, bistvene

Kako opišemo ljudski običaj?
1. Kurjenje kresa in izdelovanje cvetnonedeljskih butaric.
3. a) Škoromatija.
 b) Za Hrušico in Podgrad.
 c) Za pustni čas.
 č)  Moški, ki se našemijo v poberina, zvončarje, 

škopita, pepeljuharja.
4. a)  Poberin pobira darove, zvončarji lovijo dekleta in 

jih mažejo s sajami, škopit lovi dekleta ter straši 
otroke in dekleta, pepeljuhar potresa pepel.

 b)  Poberin potrebuje košaro, zvončar saje, škopit 
klešče in pepeljuhar pepel.

 c)  Da bi premagali zlo in odgnali zimo, zagotovili 
dobro letino ter prinesli v deželo srečo in zdravje.

 č) Da, domačini znova obujajo običaj.
5. škopit/kleščar, poberin, škoromat z zvonci/zvončar
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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.

pojmestvaribitja

KAJ POIMENUJEJO SAMOSTALNIKI?

Dopolni in pomni.
 bitja, stvari, pojme

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

4.

NAMEN
–  veseliti se daljšega 

dneva in prihoda 
pomladi

POLOŽAJ OBIČAJA 
DANES
– širjenje v mestna 
okolja
– organizirane 
prireditve

PRIPOMOČKI
–  nekoč: deščice, 

košare, oblanci, 
smola, sveče

–  danes: karton, les, 
stiropor, papir, sveče, 
baterijske svetilke

DEJAVNOSTI 
UDELEŽENCEV
– izdelava splavov
– spuščanje po vodi

UDELEŽENCI
– otroci in odrasli

ČAS
–  predvečer 

gregorjevega

OKOLJE/PROSTOR
–  rokodelski kraji na 

Gorenjskem

SPUŠČANJE LUČI  
V VODO

(opis ljudskega 
običaja)

 Z bistvenimi podatki.
6. a) Okolje/prostor.
 b) Namen.
 c) Pripomočki.
8. a) Kaj predstavimo v opisu ljudskega običaja?
 b) Kako lahko povzamemo vsebino opisa?
 c) Kdaj v besedilu poiščemo ključne besede?
 č)  V katerem besedilu predstavimo enkratni pretekli 

dogodek?
 d) Česa ne sme vsebovati opis predmeta?
Razmisli in odgovori.

POLOŽAJ  
OBIČAJA DANES

NAMEN

UDELEŽENCI

PRIPOMOČKI

ČASOKOLJE/PROSTOR

DEJAVNOSTI

OPIS  
LJUDSKEGA 

OBIČAJA

Dopolni in pomni.
 preglednico, miselnim

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)
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Razmisli in odgovori.

SPOLŠTEVILO

– ednina
– dvojina
– množina

– ženski
– moški
– srednji

OBLIKA SAMOSTALNIKA

Dopolni in pomni.
 dvojini, množini, ednini, dvojini, množini

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

Razmisli in odgovori.















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

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
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5. a) zdravstveni 
 b) zdravilnimi
 c) zdravnikov 
 č) zdrav
 d) zdravniškega
 a) zdrav
 b) zdravnikov
 c) zdravstveni, zdravilnimi, zdravniškega
6. b) plastični krožnik
 c) zlata zapestnica
 č) divja žival
 d) volnene rokavice
 e) pralni stroj
7. a) nemški ovčar
 b) ruski hrt
 c) kraški ovčar
8. velikih, najmanjše
 puščavska
9. Jaka. Filip sprašuje po lastnosti juhe, ne po vrsti, zato 

Nežin odgovor ni pravilen.
Dopolni in pomni.
 vrstne, svojilne, lastnostnimi, vrsto

V katerem spolu in številu so lahko 
pridevniki?
1. a) velika
 b) počitniška
 c) stričeva
 Npr. Sklepal sem po besedi hiša, ki je ženskega spola.
2. a) šolska
 b) šolski
 c) šolsko
  Ne. Npr. Spol pridevnika je odvisen od spola 

samostalnika, pred katerim stoji.
3. samostalnika, moški, ženskega, srednjega, srednji
4. a) zanimiv
 b) zanimiva
 c) zanimivi
 a) Moškega.
 b) V ednini, dvojini in množini.
 c) Ne.
 Število pridevnika je odvisno od števila samostalnika, 

pred katerim stoji.
5. ednino, dvojini, množino, zanimivi
6. a) prijazen
 b) prijazna
 c) prijazni
 č) prijazne
 d) prijazna
 e) prijazni
7. a) zanimiva
 b) zanimiva
 c) zanimivima
 č) zanimivi
 d) zanimivih
 e) zanimivo

Kaj poimenujemo s pridevniki?
1. a) Smešne.
 c) Pustolovske.
 d) Andersenova.
 e) Grafenauerjeva.
 Ne. Po njih ne moremo vprašati Kaj/Kdo je to.
2. a) lastnost
 b) vrsto
 c) svojino
3. b) Črne in bele.
 c) Zlate in bele.
 č) Ogroženo.
 d) Divje.
 e) Varna.
 Pridevniki.
 Pridevnike.
 samostalnikom, kakšen, čigav
4. a) Kakšen kožuh?
 b) Kakšne proge?
 c) Kakšno življenje?
 č) Katere živali?
5. lanski, lep,Lukov, sošolčev, ubogljiv, šolski, učiteljski, 

strog, gasilski, učiteljev
 a) lep, ubogljiv, strog
 b) Lukov, sošolčev, učiteljev
 c) lanski, šolski, učiteljski, gasilski
6. Ribji, najmanjši, ljubljanski, ribiški, ribja, najstarejša, 

slovenske, majhen
Razmisli in odgovori.

svojinovrstolastnost

KAJ POIMENUJE PRIDEVNIK?

Dopolni in pomni.
 Pridevniki, vrsto, svojino

Katere vrste pridevnikov poznamo?
1. Kakšen? – lep, ljubezniv, zanimiv, majhen, čaroben
 Kateri? – pustolovski, otroški, dežni, lovski, 

matematični
 Čigav? – mamin, zdravnikov, babičin, Mihov, Tinin
2. nemški, bele, rumenorjave, temne, ubogljiv, prijazen, 

nagajiv
 pridevniki, jih dodamo/pridenemo samostalnikom in 

odgovorijo na vprašalnici kateri in kakšen.
3. a) Čigavemu
 b) Katere
 c) Kakšne
 č) Kakšne
 d) Kakšen
 Čigav, kateri, kakšen.
 Kakšen?
 Kateri?/Katere vrste?
 Čigav?
4. lastnosti, svojini, vrsti
 tri, svojilne
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11.

Janin Nikov
Tinkin Francijev
Adin Lukov
Nikin Markov
Erikin Žigov
Ivanin Tinetov
Darjin Sašev
Andrejin Matičev

 -ev, -in
Dopolni in pomni.
 veliko, svojilne, veliko, moškem, ženskem

Kako pišemo vrstne pridevnike iz 
zemljepisnih lastnih imen?

1. b) Iz Slovenije.
 c) Iz Idrije.
2. a) Pridevniki.
 b) Vrstni.
 c) Z malo.
 č) Z veliko začetnico.
3. b) jeseniški
 c) celjski
 č) mariborski
 d) radgonski
 e) piranski
4. a) slovenski
 b) slovenska
 c) slovenski
5. b) Na Madžarskem govorijo madžarski jezik.
 c) V Franciji govorijo francoski jezik.
 č) Na Hrvaškem govorijo hrvaški jezik.
 Z malo začetnico.
6. b) idrijski žlikrofi
 c) švicarska ura
 č) francoski sir
 d) španski ples
 e) belgijska čokolada
 f) ruska zima
7. b) ribniški
 c) prekmursko
 č) blejske
 d) pohorska
8. a) slovenske, angleške
 b) španske, italijanske
9. a) azijskih
 b) sibirska
 c) škotskega
10. a) slovenski
 b) makedonski
 c) hrvaška
 č) italijanske
 d) dunajski
 e) soška
 f) kraški
11. Vse je pravilno napisano. Imena cest in ulic so lastna 

imena in jih pišemo z veliko začetnico.
Dopolni in pomni.
 pridevniki, malo, ceste

8. a) katero
 b) Kateri
 c) Čigav
 č) Kateri
 d) Kakšna
 e) Čigave
 f) Katero
9. Kakšen zavitek najraje ješ? – Sladek.
 Kateri zavitek najraje ješ? – Jabolčni.
 Čigav zavitek najraje ješ? – Babičin.
 Kateri pes laja? – Lovski.
 Kakšen pes laja? – Črn.
 Čigav pes laja? – Sosedov.
 Najraje jem jabolčni zavitek.
 Najraje jem babičin zavitek.
 Laja lovski pes.
 Laja črn pes.
 Laja sosedov pes.
Dopolni in pomni.
 samostalnika, moški, ženskega, srednjega, zanimiva, 

množino

Kako pišemo svojilne pridevnike iz 
osebnih lastnih imen?
2. Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na 

modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta 
dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke. 
Nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika 
razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob 
stranicah rdeče obrobljen.

3. Grb, Slovenije, V, Triglava, Nad, Ščit
 Ker prvo besedo v povedi pišemo z veliko začetnico, 

Triglav in Slovenija pa sta lastni imeni.
4. slovenski, Pogačnikov
 Vrstni in svojilni pridevnik.
5. Opiši in Pogačnikov. Z veliko začetnico napišemo prvo 

besedo v povedi; Pogačnikov pa je svojilni pridevnik iz 
lastnega imena.

6. čigavo, pridevnik, veliko
7. Irenino, Gregorjevo, Jakovo, Aljaževo, Anjino, Blaževo
8. b)  Pesniška zbirka Nebotičniki, sedite je 

Grafenauerjeva.
 c) Knjiga Košarkar naj bo je Suhodolčanova.
 č) Igra V ozvezdju Postelje je Novakova.
 Z veliko.
9. a) To je Gregorjev svinčnik.
 b) Najboljši je bil Majin spis.
 c) V kolesarnici je Primoževo kolo.
10. a) Borutove
 b) Mojčine
 c) Markovega
 č) Erikov, Lucijin
 d) Tomijev



9

13. a) smuči
 b) Ošpice
 c) grablje
 č) možganov
 d) drvmi
Razmisli in odgovori.

VPRAŠALNICEVRSTE

– lastnostni
– vrstni
– svojilni

– Kakšen?
– Kateri?
– Čigav?

PRIDEVNIK

ŠTEVILO (kot samostalnik)SPOL (kot samostalnik)

– moški
– ženski
– srednji

– ednina
– dvojina
– množina

OBLIKA PRIDEVNIKA

V moji državi
Kaj je državni jezik in kaj uradni jezik?
1. a) Materni jezik.
 č)  Na Hrvaško, Madžarsko, Avstrijo in Italijo. Hrvaški, 

madžarski, nemški in italijanski jezik. (Lahko tudi: 
hrvaščina, nemščina ...)

2. Zastava in himna.
4. b) V slovenskem.
 c) V slovenskem.
 č) V slovenskem.
5. slovenščina, Slovenijo
6. a) V slovenskem.
 b) V slovenskem.
 c) V slovenskem.
7. a) V slovenskem.
 b) V slovenskem.
8. uradni
9. V slovenskem in italijanskem.
 b
10. V slovenskem in italijanskem.
 V slovenskem in madžarskem.
11. Da.
12. č, Imena jezikov pišemo z malo začetnico.
13.

Španec španščina
Nemčija nemščina
Francija Francoz

Poljak poljščina

14. a)  Oče pogosto kupuje francoske časopise, saj dobro 
razume francoščino.

 b)  Borisovi starši so Rusi, zato je njegov materni jezik 
ruski.

 c)  Mizana je Albanka. Njen materni jezik je 
albanščina, dobro pa govori tudi slovensko.

Dopolni in pomni.
 slovenščina, himna, slovenščina, slovenščina, 

italijanščina, madžarščina

Poglej, kaj vse znaš!
 pripovedovalno, predmet, spola, vrste
1. a) DA
 b) DA
 c) DA
 č) NE
 d) DA
 e) DA
 f) NE
 g) DA
 h) DA
 i) DA
 j) DA
2. a) rastlina
 b) mir
 c) otok, Krk
 č) kuga
3. pismo, človek, avtomobil, poštar, trpljenje, 

presenečenje, moč, narava, slovenščina
4. a) čudes
 b) svobode
 c) časa, svetlobo
 č) trušč
 d) strahu
6. a) zelen, podolgovat
 b) zelen, nazobčan
 c) zelen, srčast
 č) zelen, valovit
7. a) Na škoromate.
 b) Na pusta.
8. b) veliko v slovenskem podzemlju?
 c) V katerih jamah živi človeška ribica?
 č) Katera vrsta ribice živi v Škocjanskih jamah?
 d) Katere vrste prostor so podzemne vode?
 e) Katere vrste vode so njen življenjski prostor?
 Da. Po vseh se vprašamo kateri/katere vrste.
9. a) Mucek je Andrejin.
 b) Peter je Timotejev brat.
 c) Knjiga Pesmi iz rimogojnice je Rozmanova.
 Pridevniki.
 čigavo, svojilni, Svojilne, veliko
10. Vaška, kovinsko, zgornjem, zvita, bronasta, železni, 

Narodnem
11.

dvojina
ženski
srednji množina
srednji množina
moški ednina
ženski dvojina
srednji ednina
srednji dvojina
ženski ednina
moški množina

12. Prvi prodajalec ji je ponudil tri liste solate, drugi tri 
zaboje solate, prodajalka tri glave solate in četrti 
prodajalec tri krožnike solate.

 Samostalnik solata je edninski, pred njim pa 
uporabimo izraz za količino. Torej bi Eva morala reči: 
„Tri glave/kilograme solate, prosim.”
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Čemu beremo televizijski spored?
2. a) V levem stolpcu je napisan čas začetka oddaje,  

v desnem pa naslov oddaje, ki se začne ob danem 
času.

3. a) Na TV Slovenija 1.
 b) S soncem v očeh: Krivda.
 c) Dve.
 č) Ob 7.15.
 d) Ne.
 e) Uro in 40 minut.
 f) Deset minut.
 g) Oddaja ima trinajst delov, na sporedu je šesti del.
4. b, č, d
5. a) 26.
 b) V angleškem.
 c) Ne.
 č) V kavbojkah skozi čas.
 d) Ob 9.55.
 e) V boju s časom.
 f) Fračji dol: Vrtna zarota.
7. Npr.

Slovenija Infodrom Bine
Novo mesto Studio Kriškraš Pepe
Miklavž na 
Dravskem polju

Male sive celice Leonardo

9.

V boju s časom 9.25 30 minut

Mladi Leonardo:  
Lov na zmaja

12.25 35 minut

10. a) n, V
 b) a, M, L
 c) M, s, c, O, š, G, N, m, O, š, M, n, D, p
Dopolni in pomni.
 spored, dveh, naslovi, revijah

Kako se znajdemo v vremenski 
napovedi?
3. a) Na spletu.
 b)  Strokovnjaki v Agenciji Republike Slovenije za 

okolje (ARSO).
 c) Za tri.
 č) Za sredo (30. 10.).
4. a)  Izboljšalo se bo. Popoldne bo več sončnega 

vremena.
 b) Da. Ponekod bo pod 0 stopinj Celzija.
 c) Ne.
 č) Za 13 °C.
 d) Ne.
5. a) DA
 b) NE
 c) NE
 č) DA
 d) DA
6. Da.
7. c
10. vremena, ljudi, koči, možnosti, helikopterjem
11. Da so se prepirali.
Dopolni in pomni.
 napoved, vreme, temperaturi

Čemu izdelujejo reklame?
2. č
3. b) Uhu.
 c)  Idealni izdelki za šolo. Uhu lepi vse, vedno!  

Da je opazno.
 č) Značilnosti predstavljenih izdelkov.
 d) Vrste izdelkov.
 e) Več.
4. Reklama.
5. a) vsestranski
 b) črta
 c) odličen
6. Prekrivanju napak v besedilu.
7. a)  Ker ima gobico za enostaven nanos in ga lahko 

speremo z vodo.
 b)  Ima poseben nastavek za nanašanje lepila v točkah 

ali linijah.
 c)  Ima poseben pokrovček, ki ščiti lepilo pred 

izsušitvijo.
 č) Korektor v svinčniku.
8. a) Lepilne blazinice.
 b) Lepilo v stiku.
 c) Korektor v svinčniku.
 č) Univerzalno lepilo.
10. Uhu lepi vse, vedno!
12. a) Dve.
 b) Javnosti.
 c)  Da bi kupec kupil reklamirani izdelek.
 č)  Revija National Geographic Slovenija in kakav  

Ben Quick.
14. Na voljo je tudi v elektronski izdaji.
 Nove zanimive zgodbe in vrhunske fotografije.
15. Nova zelena revolucija. Invazivni harlekin. Vladar 

krede. Gorsko zatočišče.
16. a, b, c
18. a)  V stanovanju. Da bi prebudila prijetna občutja 

doma.
 b) Tri: oče, mama in sin.
 c) Vsi trije radi pijejo kakav.
 č)  Oče in sin pripravljata mlečni napitek s pomočjo 

igrač, mama pa piše na računalnik. 
 d) Da pritegnejo tudi otroke.
 e)  Medo/medvedek, ker je zaščitni znak 

reklamiranega izdelka.
 f) Čas je za dober kakav.
19. b)  V prvi. Predstavljena je vsebina revije. V drugi 

reklami ne izvemo nič o izdelku.
 c)  V drugi. Glasba naredi reklamo privlačno in 

prepoznavno.
 č)  V drugi. Čas je za dober kakav.
Dopolni in pomni.
 Reklama, geslo



11

9. a) DA
 b) NE
 c) NE
 č) DA
 d) NE
 e) DA
10. a, c
11. a) Ob 15.16.
 b) 1 uro in 23 minut.
 c) Na Polževem.
 č) 1 uro in 19 minut.
12. Na, S, k, V, z, iz, v, s
13. a) Ivančna Gorica
 b) Novo mesto
 c) Višnja Gora
14. a) Kakšno Katero
 b) Kakšne Katere
 c) Čigav Kakšen
 č) Kakšno Katero
 d) kakšno katero
 e) katerim kakšnim
15. a) visoko drevo
 b) rdeče jabolko
 c) prijateljevo kolo
 č) vroče mleko
 d) nov avto

Čemu beremo vozni red?
3. Vozni red.
4. b) Na avtobusni postaji, na spletu.
 c) Uslužbenci Avtobusne postaje Kranj.
 č)  Ne. Napisane so samo ure in kraji odhodov in 

prihodov.
5. avtobusni
 Po zapisu v zgornjem delu besedila: Avtobusna 

postaja Kranj.
6. a) Iz Kranja.
 b) V Bohinj Jezero in na Jesenice.
 c) Na Vršič in v Koper.
 č) Ne.
7. Bohinj/Bohinj Jezero, Jesenice, Koper, Vršič, Jesenicam
8. c, č, d, e.
9. a) Ob 7.10.
 b) Ob 8.40.
 c) Ob 19.04.
 č) 1 uro in 59 minut.
10. b
 Berem samo podatke, ki me zanimajo.
Dopolni in pomni
 Vozni red, uri, krajev, času

Poglej, kaj vse znaš!
 uradni, spored, vremenski, voznem
2. Kekcu, Josipa, Vandota, Kekec, Kosobrin, Bedanec, 

Bedanec, Kosobrina, Kekec, Bedančevo, Kekec, Srečno, 
Kekec, Kekčeve

3. b) progast
 c) kožen/kožast/kožnat
 č) živalski
 d) življenjski
4.

močan
vrtinčast
razgrete
močan
skrivnostne

tropski
električni
zidne
gramofonsko
grškem

Kajino
Kovičevo

5. vreme, dan, del, Slovenije

jasno Kakšno? lastnostni
vzhodni Kateri? vrstni

6. a)  Kdaj si zaradi Juretovega obiska nisem mogel 
ogledati zanimive oddaje o živalih?

 b)  Zakaj si včeraj popoldne nisem mogel ogledati 
zanimive oddaje o živalih?

 c)  Česa si včeraj popoldne zaradi Juretovega obiska 
nisem mogel ogledati?

7. železniški
 Po znaku Slovenskih železnic in številkah vlakov.
8. a)  Začetna postaja je Ljubljana, končna pa  

Novo mesto.
 b) Enajst.
 c) Ne.
 č) Številko vlaka.
 d) Označujejo, ob katerih dnevih v tednu vozijo vlaki.


