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Utrjevanje 

BESEDNA DRUŽINA 
Napiši čim večjo besedno družino (besede, nastale iz istega korena):  

a) -glas-  

b) -ris- 

c) -bol- 

SAMOSTALNIK 
Določi spol samostalnika. Besede prepiši v spodnje stolpce.  
 

vesolje           vedenje        kuhar           okno         kopriva        zelje             poletje        voda  
oklevanje       olje              pek              polje         sosed           sneg             sošolec        korist            
hruška           vodovod      jablana         igralec       plavalec        omara          policist       drsalka         
orodje           stric             kitara            omara        volja            nebo            obala         poštarica                     

 

MOŠKI ŽENSKI SREDNJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

GLAGOL 
Podčrtaj/označi glagole. 
 

rastlina          raste       celica      življenjski          se razvija       okolje        sadijo        
pomagamo       pogledaš        opazujeva        mrzel        pomoč      prihaja      dišijo    

suh         lesen     sneži 
 
Glagolom določi osebo in število 

GLAGOL OSEBA ŠTEVILO 

Prideš na obisk?   

Z Martinom se sprehajava.   

Sta zamudila avtobus?   

Rada sedi na tleh.   

Odpravimo se domov!   

Onadva zmeraj mislita na vse.   
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NEDOLOČNIK/NAMENILNIK 
Podčrtaj pravilno glagolsko obliko. 
Babica ne more prenest / prenesti takega hrupa, zato utišaj televizor. 
Kupiti / Kupit moram nov zvezek za matematiko. 
Zvečer gremo s sošolci poslušat / poslušati Adija Smolarja. 
Po pouku moramo pripravit / pripraviti učilnico za roditeljski sestanek. 
Andrej, pojdi si umit / umiti roke! 
Pričelo je deževat / deževati, zato travnika niso mogli pokosit / pokositi do konca. 
Marsikaj moram še naredit / narediti. 
Moram it / iti v trgovino. 
Tega ne bi smela reči / rečt /reč. 
Toliko ti imam za povedati / povedat. 
Tega ne morem dvignit / dvigniti. 
Šli so gledati / gledat, ali je voda res narasla. 
Začela sta se pripravljati / pripravljat na izpit. 
Bi nehal jokat / jokati? 
Na tej razstavi ni kaj za videt /videti. 
Ne znam zamenjat / zamenjati žarnice. 
Prišel sem vas obskati / obiskat. 
 
PRIDEVNIK 
Izberi ustrezno obliko pridevnika iz oklepaja: 
Klop je bolj dolga / daljša od mize. 
Voda je globja / globlja kot smo si mislili. 
Najbolj dober / najboljši je koruzni kruh. 
Janez je bolj hiter / hitrejši v slalomu, Boštjan pa v veleslalomu. 
Na morju bomo ostali le bolj kratek / krajši čas. 
Mraz je bil naš najbolj hud / najhujši sovražnik. 
Iz predala je vzel bolj daljše / daljše ravnilo. 
 
ŠTEVNIK 
Zapiši z besedo oziroma številko. 
sedemnajst 

petindvajseti 

56 

69. 

enainštirideset 

63 

stoti 

11 

petnajsti 

8 

osemsto petinšestdeset 

379 

2. 
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MORATI, MOČI 

Označi pravilni odgovor (TREBA JE / NI MOGOČE). 

Nikoli mi ni rekla, da knjig ne more vrniti. TREBA JE     NI MOGOČE 
 

Ko so lasje mokri, jih nikakor ne morem razčesati. TREBA JE     NI MOGOČE 
 

Vozniki na gnečo ne morejo vplivati.        TREBA JE             NI MOGOČE 
 

Smučanje kar povprek ne more biti ekstremni šport. TREBA JE                   NI MOGOČE 
 

Če želiš postati zdravnik, moraš študirati medicino. TREBA JE       NI MOGOČE 
 

Taja ponoči ne more spati. TREBA JE           NI MOGOČE 
 

Prijatelji si zabave ne morejo  predstavljati brez glasbe. TREBA JE        NI MOGOČE 
 

Ob koncu šolskega leta morate vrniti vse izposojene knjige. TREBA JE      NI MOGOČE 
 

Pripovedoval nam je tudi o veverici, ki ni mogla plezati. TREBA JE        NI MOGOČE 
 

 

 

 


