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UVODNA BESEDA

Knjiga Oblikoslovje je priročnik z vajami. Nastala je zato, da bi učenci osnovne 
šole imeli na voljo več nalog za ponavljanje in utrjevanje jezikovne snovi. 

Kasneje se je izkazalo, da je knjiga primeren priročnik za celostno ponavljanje 
oblikoslovja za zunanje preverjanje v osnovni šoli in za maturo. Dopisati je bilo 
treba nove vaje na osnovi besedil. In to je v prenovljeni izdaji tudi novo.

Priročnik je sestavljen je iz poglavij, naslovljenih po besednih vrstah: Samostalniška 
beseda, Pridevniška beseda, Glagol, Prislov, Predlog, Veznik, Členek, Medmet. 
Znotraj vsakega večjega poglavja so zaradi preglednosti še podpoglavja.

Na začetku vsake jezikovne kategorije je kratka razlaga. Kjer je potrebno, 
so navedena priporočila in usmeritve, kako si določeno jezikovno pravilo 
ali posebnost zapomniti. Na primer: kako si zapomnimo pisavo predloga  
h: predlog h pišemo pred KiloGramom — tj. pred k in g. 

Včasih je bilo potrebno poudariti tisto, kar nam v vsakdanjem govorjenju/
pisanju povzroča težave (npr. sklanjanje moških imen tipa Marko — Marka in ne 
Markota). 

Za vsako novo jezikovno snovjo je res veliko vaj. Ni potrebno, da rešimo vse, 
ampak le toliko, da snov znamo. Da lahko svoje znanje preverimo, so dodane 
rešitve. Ponekod je možnih več pravilnih rešitev – in to je v rešitvah tudi navedeno; 
vselej pa je podana ena od možnosti.

Želim si, da bi bila knjiga prijeten in uporaben družabnik pri utrjevanju znanja iz 
oblikoslovja.

Avtorica
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 KAJ JE OBLIKOSLOVJE 
Oblikoslovje je tisti del slovnice, ki obsega nauk o besednih vrstah, 
njihovih oblikah, naglasih in vlogah v stavku. 

V osnovni šoli govorimo o besednih vrstah, a le malokdaj slišimo, 
kaj besedna vrsta je. V Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča lahko 
preberemo naslednjo razlago:

“Besedne vrste so v tej knjigi obravnavane kot pojmi za množice 
besed z enakimi skladenjskimi vlogami in drugimi lastnostmi. 
Skladenjske in druge lastnosti posamezne besedne vrste morajo 
biti razločevalne.” (Toporišič, Slovenska slovnica, 1976) 

Poskusimo povedati še drugače

1. primer 

Iz slike razberemo, da ima v razredni skupnosti vsak učenec svojo 
vlogo: eden je predsednik, drugi tajnik, tretji blagajnik, četrti 
poverjenik za tisk ... preostali so člani razredne skupnosti. 

Sledi nadaljnja razlaga:

1. kar je v našem primeru razredna skupnost, je v slovnici poved; 

2. kar predstavlja vloga posameznika v razredni skupnosti, je v 
slovnici stavčni člen (osebek, povedek ...); 

3. posameznik z imenom in priimkom je v slovnici besedna vrsta. 

2. primer
a) Janez je kupil knjigo. ←To je poved. 

b) Besede iz povedi: 
Janez, je kupil, knjigo. ← To so stavčni členi (osebek, povedek,  
  predmet). 

c) Janez, knjigo ← besedna vrsta: samostalnika 
 je kupil ← besedna vrsta: glagol                         

     

tajnikpredsednikblagajnik

član

RAZREDNA SKUPNOST, 
ki  jo tvorijo jo učenci. 

 To sta 
besedni vrsti.

član član član član
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 SAMOSTALNIŠKA BESEDA
(Substantival)

 0.1 KAJ POIMENUJE

Samostalniška beseda poimenuje bitja, stvari in pojme. 

Od veselja poje črni ptiček, 
čeprav je mračen dom njegov, 
glas mu doni čez dol in griček, 
če vidi te, se skrije v rov. 

Kdo ali kaj je to? Čriček. 
Katere besede poimenujejo bitja? To so: ptiček, mu, te, kdo, čriček. 
Poiščimo besede, ki označujejo stvari: dom, glas, dol, griček, rov. 
V uganki je uporabljen tudi pojem: veselja. 

Samostalniške besede izražajo predmetnost v splošnem 
pomenu. Poimenujejo bitja, stvari in pojme. 
Okrajšano zapišemo samostalniška beseda takole: sam. b.

VAJE 

 1.  V besedilu poišči samostalniške besede in jih izpiši. 
Tistega dne je Kovač začel hoditi z Bibijem v parke. Na tablah iz pločevine je 
pisalo: “Ne hodi po travi, Ne trgaj cvetic, Ne meči smeti, za to so košare za 
odpadke”. Ponekod je bila zraven tudi slika, da ne bi bilo dolgočasno. Tako je 
pod narisano kravo pisalo: “Tu je trava, ne bodi krava.” (Po S. Rozmanu.)

 2. Izpiši samostalniške besede: pripiši, ali poimenujejo bitja, stvari ali pojme.
Zimzelen si je za trak pripel. • Deklica mu je podarila šopek iz rožmarina. 
• V Betlehem so prišli trije modri z Vzhoda. • Ali jim zaupaš? • Zelo si me 
razveselil s svojim obiskom. • Nekdo je pred vrati.  • Otroci so se sankali na 
pobeljenem griču. • Ali uganeš, kaj imam v žepu? • Ta žena se je že rodila 
kot pevka. • Njena lepota je pritegnila mnoge poglede. 

 3. Izpiši samostalniške besede in pripiši, kaj poimenujejo.
Mlada žena je prepevala detetu v zibelki uspavanko. Pa prilomasti iz gozda 
medved. Mlada se ga ustraši. Kosmatinec ji pomoli šapo, v kateri je tičal 
debel trn. Žena premaga strah in ga reši bolečine. V zahvalo ji mrcina prinese 
polno zibelko hrušk. (Po Hvaležnem medvedu.)
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 6. Zapiši vlogo samostalniške besede v stavku.
Pevci amaterji so nastopili na tekmovanju. Za petje jim je komisija prisodila 
17 točk. V njihovih očeh se je zrcalilo veselje. Zasedli so 5. mesto.

 1. SAMOSTALNIK (Substantiv) 

 1.1 GLEDE NA VSEBINO POIMENOVANEGA

Samostalniki se delijo na lastna in občna imena. 

 1.1.1 LASTNA IMENA 

 a)  osebna: sem spadajo imena, priimki, vzdevki. 
Primeri: Tone, Micika, Jošt ...; Tepežnik, Mozetič, Vidmar ...;  
Miki, Silni ...; Piki, Koko, Lajka, Tacek ...; 

 b) zemljepisna: imena naselbin (krajev, mest ...), voda (rek, jezer,  
morij ...), gora, pogorij, planetov, ozvezdij ... 
Primeri: Gorica, Ljubljana, Celje ...; Soča, Jadran, Atlantik ...; Triglav, Alpe, 
Krim ...; Zemlja, Orion, Pluton ...; 

 c) stvarna: imena revij, podjetij, tovarn, zavodov, organizacij, naslovi knjig, 
filmov prireditev ... 
Primeri: Antena, Mladina ...; Fructal, Meblo, Aero ...; Osnovna šola Miren, 
Temeljno sodišče Ljubljana ...; Olimpijski komite Slovenije, Akademski pevski 
zbor Tone Tomšič ...; Pestrna, To so gadi, Nasvidenje v naslednji vojni ... 

Pazljivo še enkrat preglejmo gornjo razdelitev in primere. 

Kaj je značilno za vsa lastna imena?
V pomoč sta vprašanji:  

 a) s katero začetnico pišemo lastna imena? 
 b) koliko je, npr. Micik Mozetič, Bohinjskih jezer, Triglavov, Mladin?

BITJA
prijatelj, Tone, kužek, 

papagaj Popi

STVARI
hiša, svinčnik, kolo, 

kovanec, igrača

POJME
veselje, jeza, strah, 
ljubezen, skrivnost

Samostalniki poimenujejo
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VAJE 

 1.  Izpiši osnove naslednjih samostalnikov.
Zgled: šolarja → šolarj- 
snega, korakov, pesmimi, hčerko, mislimi, šestili, knjigama, sestricah, žogami, 
nit, materam, hčer, sinka, pticam, žalostjo, stricem. 

 2. Od osnove loči končnico.
Zgled: mizica → mizic -a 

morja, diskom, anekdotama, prijatelju, stanovanj, debeluška, žvečilnega, 
pratike, pikniku, vratom, pisateljema, odrgnin, konjev, Andreja, odpadke. 

 3. Napiši, kaj ti pove končnica ob dani osnovi.
Zgled: miz -a →	 ž. sp., im. ed. 
vodovoda, plošč, horoskopa, medvedu, filmom, puščavi. 

 1.3 KATEGORIJE SAMOSTALNIKA 
ali kaj samostalniku določimo 

 1.3.1 SPOL (sp.)

Samostalnik je: 
a) moškega spola (maskulinum): korak, hlod, Aleš ...; 
b) ženskega spola (femininum): mama, cvetica, pesem ...;
c) srednjega spola (nevtrum): drevo, polje, cvetje ...

Kako ugotovimo, katerega spola je samostalnik? 
Na voljo ima mo dva načina. 

1. način
Pomagamo si s pridajanjem besedice: 

tisti → za moški spol (okrajšano m. sp./m.): tisti klobuk, tisti hrib; 
tista → za ženski spol (okrajšano ž. sp./f.): tista žena, tista nit; 
tisto → za srednji spol (okrajšano s. sp./n.): tisto mesto, tisto grozdje. 

POZOR! 
Besedico tisti, tista, tisto pridaš samostalniku, ki je v imenovalniku 
ednine: 

tisti -a, -o + samostalnik v imenovalniku ednine kaže na spol 
samostalnika. 

Če samostalnika ni mogoče postaviti v imenovalnik ednine, ga 
postavimo v imenovalnik množine. Prav tako postavimo v množino 
besedico tisti –a, –o: tako dobimo tisti –e, –a.
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 2. POSAMOSTALJENE 
PRIDEVNIŠKE BESEDE

Oglejmo si poved:
Trije so sedeli pod lipo. 

Kljub temu, da nismo zapisali Trije prijatelji, nas je naslovnik prav dobro 
razumel. V besedni zvezi trije prijatelji opravlja beseda trije vlogo 
pridevniške besede, saj pove neko lastnost. 

V navedeni povedi pa beseda trije prevzema vlogo samostalniške 
besede; pomeni osebo (prijatelji, ki so trije). 

Taki besedi, ki je bila prvotno pridevniška beseda in je prevzela 
vlogo samostalniške besede, pravimo posamostaljena 
pridevniška beseda. 

2. primer 
Kaj imaš v pesti? — Žvečilnega. 

Ogovorjeni je hotel povedati, da ima v pesti žvečilni gumi. Naslovnik 
ga je prav gotovo razumel. Beseda žvečilnega je v odgovoru 
posamostaljena, saj opravlja naloge samostalniške besede; beseda 
žvečilnega poimenuje predmet. 

Posamostaljene pridevniške besede se sklanjajo po posebni 
sklanjatvi. Tudi tu so besede moškega, ženskega in srednjega spola.

 2.1 POSAMOSTALJENE BESEDE MOŠKEGA SPOLA

Posamostaljene besede moškega spola se sklanjajo po vzorcu dežurni:

ED. dežurni dežurnega dežurnemu dežurnega (o) dežurnem (z) dežurnim 

DV. dežurna dežurnih dežurnima dežurna (o) dežurnih (z) dežurnima

MN. dežurni dežurnih dežurnim dežurne (o) dežurnih dežurnimi 

Namesto končnice -i v im. ed. so lahko tudi druge, na primer –je (trije), 
-a (ta, dva).
Po vzorcu dežurni se sklanjajo posamostaljeni samostalniki moškega 
spola, ki imajo v imenovalniku ednine končnico -i, v rodilniku ednine pa 
-ega.

1. primer 
Dežurni učenec je prebral obvestilo po šolskem radiu. 
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 3. SAMOSTALNIŠKI ZAIMKI  
(Substantivni pronomen) 

Samostalniški zaimki so besede, ki jih rabimo, kadar nočemo ali ne 
moremo ponavljati istega samostalnika. 

Primer:
Tonček je obiskal Metko in Metki podaril šopek vrtnic. 

Ali res tako govorimo? Pravijo, da smo ljudje leni, ko govorimo. To 
pomeni, da želimo s čim manj besedami povedati kar največ. Oglejmo 
si, kako bi gornjo poved povedali krajše. 

Tonček je obiskal Metko in ji podaril šopek vrtnic. 

Ali se je pomen kaj spremenil? 
Ni se, le povedano je krajše, bolj zgoščeno. Zaimek ji nadomešča 
samostalnik (Metka). Ker zaimek nadomešča samostalnik, mu 
pravimo samostalniški zaimek.

Kaj samostalniškemu zaimku določimo

 1. Spol 

Ali jo poznaš? • Poglej ga. • Nekaj ima za bregom. 

Katerega spola je zaimek jo? Ženskega spola (tista jo). 

Kaj pa ga? Moškega spola (tisti ga). Zaimek nekaj je srednjega spola. 

Samostalniški zaimki so moškega, ženskega in srednjega spola. 

 2. Število

Osebni in posamostaljeni pridevniški zaimki poznajo vsa tri 
števila. Drugi zaimki poznajo le eno število, večinoma ednino. 

1. primer: zaimek loči ednino, dvojino in množino.

Vsaj meni boš verjel. • Kdaj naju boš obiskal? • Še za nas kupi 
sladoled.

2. primer: zaimek je samo v ednini.

Koga ste klicali? • Nečesa sem se domislila. 

 3. Sklon

Zaimke lahko sklanjamo. 

Mene ne boš imel za norca. Samo meni posodiš knjigo?
Koga ali česa? Rodilnik. Komu ali čemu? Dajalnik.

Z menoj pojde tudi Tina.
 S kom ali čim? Orodnik.
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 6. Analiziraj samostalniške zaimke tako, da določiš vrsto zaimka, osebo, 
sklon in število.
Zgled:  Me je klicala Nataša? → Me os. zaim., l. os., tož. ed. 
Zdi se mi znan, a ga ne poznam. • Kar poveš, vse je smešno. • Tebi ni 
mogoče ničesar zaupati, ker vse poveš njemu. • Ali si kupila vstopnice tudi 
za nas? • Z nekom je odšel na sok. • H komu pojdeš popoldne? 

 7. Popravi napačno rabljene zaimke. 
Boš ti videl, kaj bo, če zlezem z motorja! • Jaz se ne bom pogovarjala s tabo. 
• Zdaj jaz predlagam, da te sklepe zapišemo. • Vprašal me je nekaj, jaz pa 
mu nisem nič odgovoril. • Če jih bomo mi lepo povabili, bodo oni gotovo 
prišli. • Pojdi po njega in ga privedi s seboj. 

 4. UTRJEVANJE SAMOSTALNIŠKE BESEDE 
 1.  Besedila popravi tako, da ne bo ponavljanja.
 1.1  Deklica je naredila raketo. Fant je deklici vzel raketo in raketo raztreščil. 

Deklica se ni jezila na fanta, ampak je sklenila narediti novo raketo, ki bo 
prava raketa. 

 1.2 V trgovini sem kupil dve jabolki: rdeče jabolko in rumeno jabolko. Prvo 
jabolko je bilo iz sorte jonatan, drugo iz sorte zlati delišes. 

 1.3 V gozdu je stala majhna hišica. V tej hišíci je živela babica. Babica je bila 
dobra. Tudi do mene je bila dobra, pa do vseh svojih vnukov tudi. Kadar 
smo jo obiskali, nas je vedno pogostila z orehi in suhim sadjem. 

 2. Podčrtaj samostalnike in obkroži samostalniške zaimke.
 2.1 Jaka Sever se je prijavil na tečaj iz računalništva. Najprej je zvedel, da 

računalniki niso nikakršni čudodelni stroji, pa tudi nikogar ne ugriznejo. 
Prvi dan jih je še gledal z nezaupanjem, potem pa se je nanje navadil; še 
več — z računalnikom sta postala prava prijatelja. 

 2.2 Ribničan ni nikoli tako neumen, da ne bi bili drugi ljudje še bolj. Ves svet 
ga ima za norca; toda nihče razen njega ne ve, kako je treba kupce okrog 
prinašati. Ali morda vi poznate koga, ki bi revno rešeto prodal kot biser 
domače umetnosti? (Po Mihi Matetu.)

 2.3 Gospoda Gregor in Bojan sta sedla za šahovsko desko. 
“Kdo začne?” je vprašal Gregor. 
“Zaradi mene lahko tudi vi,” je uslužno dejal Bojan. 
“No ja, nekdo mora začeti,” je zavzdihnil prvi igralec. 
Gregor je tako igral z belimi figurami, Bojan pa s črnimi. Igrala sta dolgo 
časa, preden je črni predlagal belemu remi. Obema je ugajalo, da sta si  
točko razdelila. 
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 PRIDEVNIŠKA BESEDA  (prid. b.)
(Adjektival)

 0.1 KAJ JE PRIDEVNIŠKA BESEDA

Ali veš, 
— da srednje velika bukev da vsako uro 1,7 kg kisika? 
— da njena dnevna proizvodnja kisika zadostuje za potrebe 64 ljudi? 

Kaj povedo ležeče tiskane besede? 

Povedo, kakšna je bukev (velika), katero uro (vsako), koliko kisika (1,7) 
oziroma ljudi (64), kakšna je proizvodnja (dnevna), čigava je proizvodnja 
(njena). 
Predolg bi bil seznam, če bi hoteli vedno natančno povedati, kaj 
posamezna pridevniška beseda poimenuje. Najbolje je, da posplošimo: 

Pridevniške besede povejo lastnost, vrsto, svojino, količino. 

Komu/čemu so bile lastnosti določene? 
Za besede, kot so bukev, uro, kisika ... že vemo, da sodijo med 
samostalniške besede. Besede, kot velika, 1,7 ..., spadajo med 
pridevniške besede (okrajšano prid. b.). 

Čigavo lastnost izraža pridevniška beseda? 

Pridevniške besede izražajo lastnost samostalniške besede. 
Povejo pa lastnost, vrsto, svojino, količino. 

Pridevniško besedo tvorijo: 

a) pridevniki, 
b) števniki, 
c) pridevniški zaimki. 

Primer 
V besedilu označimo vse pridevniške besede. 

Na našem planetu je ogromno vode. 97 odstotkov te vode je, žal, 
slane; 2 odstotka svetovnih zalog vode pa sta zamrznjena na tečajih. 
To pomeni, da ostaja človeštvu le en odstotek vode, ki jo lahko pije. 
Zaenkrat je je še dovolj. Do pomanjkanja bo prišlo tam, kjer jo sedaj 
brezglavo razmetavajo in onesnažujejo. (Po Hubertu Požarniku.)

Katere besede smo podčrtali? Podčrtane so: našem, 97; te, 2, svetovnih, 
en. 
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 1.4 OBLIKA PRIDEVNIKA 

Pridevnik že z obliko izraža kategorijo določnosti oziroma nedoločnosti. 
Primer 

Učenec je priden ali len. 

Kaj zvemo iz povedi? → Zve se, kakšen je učenec; to je priden ali len. 
Ta lastnost je prvič omenjena. 

Pridni se uči in dela, leni pohajkuje. 

Kaj pove druga poved? → Pove, kateri učenec se uči in dela (pridni) in 
kateri samo pohajkuje (leni). 
Tokrat je lastnost učenca že drugič omenjena. 

Primerjajmo pridevnike priden — pridni, len — leni. 

Že na oko je razlika opazna: 

Dva nimata končnice: priden, len. Obenem je neka lastnost prvič 
omenjena. To obliko pridevnika imenujemo nedoločna oblika 
(krajšava: nedol. obl.) pridevnika. 

Pridevnika pridni, leni imata končnico -i; imenujeta pa že znano lastnost 
samostalnika. Taka oblika pridevnika se imenuje določna oblika 
(krajšava: dol. obl. ) pridevnika. Določno obliko včasih lahko izrazimo z 
naglasom: 

velíka hiša (nedol. obl.) – vélika začetnica (dol. obl.) 

 1.4.1 O določni obliki pridevnika 

Ugotovili smo, da določno obliko spoznamo po končnici -i. 
Primer: Pridnega čaka nagrada, lenega pa palica. 

Tokrat se zaplete, saj ni več končnice -i. Kaj pa zdaj? 

Zapomnili si bomo, da je ta končnica le v imenovalniku in enako se 
glasečem tožilniku ednine. Pa še to velja le za moški spol. Sicer si pri 
določevanju oblike pomagamo z vprašalnicami kateri -a -o, katere vrste. 

Določno obliko uporabljamo: 

1. kadar govorimo o že znani lastnosti kakega samostalnika: 
Prijazen in prepirljiv deček sta zadela ob oviro. Prijazni deček jo je 
obšel, prepirljivi je vzkipel. 

2. za kazalnimi zaimki in za ves:  
Ves ljubi dan je posedal pred hišo. • Tistega popadljivega psa se bojim. 
• Ta prijetni vonj ga spomnil na dom. 
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 5. Izberi ustrezno obliko pridevnika.
(gledališčen – gledališki) igralec, (potopen – potopni) grelec, (avtomobilov 
– avtomobilski) sejem, (rjav – rjavi) premog, (hrastov – hrastovi) hlod, 
(šivalen – šivalni) stroj, (obložen – obloženi) kruhek, (šipkov – šipkovi) čaj, 
(bratrančev – bratrančevi) motor. 

 6. Iz oklepaja izberi pravilno obliko pridevnika.
 6.1 Obiskal me je moj (star – stari) prijatelj. • Kakšen zvezek rabiš za 

matematiko? (Brezčrten – Brezčrtni) zvezek. • (Sosedov – Sosedovi) Jure 
že zna brati, pa še nima šest let. • Kateri Tone me je klical? (Bosopet. 
– Bosopeti.) • Naš (pralen – pralni) stroj se je pokvaril. • Tisti (majhen 
– mali) paglavec mi zmeraj nagaja. • Asfaltirali so (nov – novi) del ceste. 
– (Pšeničen – Pšenični) kruh je dražji od koruznega. • Na (slavnosten 
– slavnostni) večer so prišli vsi povabljeni. 

 6.2 Teti smo za poročno darilo kupili (jedilen – jedilni) pribor. 
Pred nami se je razprostiral (gričevnat – gričevnati) svet. 
Na grmu je ostal (črn – črni) klobuk, ki ga je izgubil Aleš. 
Jakob se je hvalil, da imajo doma (moderen – moderni) sesalec. 
Ponedeljek je najdaljši ( deloven – delovni) dan v tednu. 
(Mamin – Mamini) dežnik je dobil noge. 
Za darilo sem dobila (kemičen – kemični) svinčnik posebne vrste. 

 7. Pridevnike moškega spola razvrsti po obliki v dve skupini (na določno in 
nedoločno obliko). 
Mali Marko je sanjal, da bo postal računalniški mojster. Dolge dneve je 
prečepel ob starem radijskem sprejemniku; razdiral ga je, pa spet sestavljal. 
Mladi raziskovalec se ni pustil pregnati iz svojega tesnega “laboratorija”. 

 8. Pridevnike moškega spola razvrsti po obliki: 
Stari oče je za 70. rojstni dan dobil zanj nenavadno darilo: vnuki so mu 
podarili brivski aparat. Presenečeni mož se je najprej nasmehnil, nato dejal: 
“Dragi vnuki! Če sem se toliko let bril z britvico, se bom še naprej.” Vnuki niso 
bili užaljeni, le njihov nasmeh je bil nekoliko kisel. Odkritosrčnemu dedku 
so želeli še mnogo zdravih let in veselo vzdušje je napolnilo stari dom. 

ZA RAZVEDRILO  
Dopolni z ustreznimi pridevniki. 

Dumas je napisal roman  tulipan. 

Za domače branje sem z užitkom prebral knjigo  dnevnik Jadrana 

Krta. 

Vsak Slovenec bi moral prebrati Finžgarjevo knjigo Pod  

soncem. 
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 2.3 UTRJEVANJE PRIDEVNIKOV IN ŠTEVNIKOV 

 1. Iz besedila ločeno izpiši glavne in vrstilne števnike. 

 1.1 Francoski zrakoplovec in izumitelj Gamerin se je rodil leta 1769 v Parizu. 
Sam si je naredil zračni balon. Ko je imel enaindvajset let, se je prvič dvignil 
v nebo. 22. oktobra 1797 je blizu Pariza prvič skočil z višine 1000 metrov. 

 1.2 V bližini vasi se je zbralo troje otrok: pet dečkov iz vasi, dve deklici in Drejc 
iz bližnjega zaselka. Menili so se, kako bi zaslužili čim več denarja. 
Prvi je govoril Drejc. Predlagal je, da bi poleti pomagali pri obiranju hrušk. 
Otrokom se je zdelo delo pretežko, zato so to misel zavrgli. Razpravljali so 
o drugem predlogu: nabirali bi lipovo cvetje in ga prodali v bližnji odkupni 
postaji. V tem primeru bi imeli dvojno korist: zabavali bi se s plezanjem po 
drevesih in nabirali cvetje. Nato je privrel na dan še tretji, četrti, peti predlog 
— eden boljši od drugega. Na koncu so se odločili, da bodo štirje nabirali 
lipovo cvetje in gozdne sadeže, trije bodo zbirali star papir; en deček se je 
premislil. 

 2. Določi vrste števnikov. 
Leta 1895 je Ljubljano prizadejal močan potres. To se je dogodilo 14. aprila 
ob 23. uri in 17 minut. Imel je moč 9 stopenj po Mercallijevi lestvici. V 
potresu je bilo poškodovanih 98 odstotkov vseh hiš. Ljubljana, ki je imela 
tedaj 1373 hiš, je bila vsa v razvalinah. V potresu je 7 ljudi umrlo, več deset 
je bilo ranjenih. 

 3. Števnike zapiši z besedami.
3 jih je plašno sedelo za klopjo: 1 je bil tiho, 2. jih je jecljaje opravičeval, 3. 
je polglasno robantil. Pričujoči smo zvedeli, da se je avtobus pokvaril, zato 
so hodili od 7.18 do 8.23. Pozvonilo je in reditelja sta prinesla malico. Dare 
je bil od dolge hoje tako lačen, da je pojedel 2 malici. 

 4. V tabeli je podan bodisi samostalnik bodisi pridevnik. Dopolni z 
manjkajočim členom tako, kot kaže zgled: 

  Samostalnik → Pridevnik 

Zgled:  mladost  → mlad 

   → vroč 

 belina  →  

 dobrota →  

  → ljubljen 

  → vesel 
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 3. PRIDEVNIŠKI ZAIMKI
(Adjektivni pronomen)

 3.1 KAJ SO 

Pridevniške zaimke (prid. zaim.) rabimo namesto pridevnikov, od 
tod tudi njihovo ime. 

Primer: Janja je deklica. Ima kolo. Janja mi je posodila Janjino kolo. 

Slovenci tako ne govorimo. Gornje povedi bi zapisali takole:  
Janja je deklica, ki ima kolo. Posodila mi je svoje kolo. 

Ali se je pomen spremenil? 
Ni se. Vsebina povedanega pa je bolj razgibana. 

Za pridevnik smo že ugotovili, da se glede spola, sklona in števila ravna 
po samostalniku, na katerega se nanaša. Ker se pridevniški zaimek rabi 
namesto pridevnika, veljajo ista določila tudi za zaimek. 

Pridevniški zaimek se v spolu, sklonu in številu ravna po 
samostalniku, na katerega se nanaša. 

Vrste zaimkov: 
kakovostni, vrstni, svojilni, količinski. 

Vsaka vrsta zaimka pozna še razrede, na primer kakovostni zaimek: 
vprašalni (kakšen), oziralni (kakršen), nedoločni (nekakšen), nikalni 
(nikakršen), kazalni (takšen) ... 

 3.2 OSEBNI SVOJILNI ZAIMEK (os. svoj. zaim.)

Primer: Moj zvezek je še nov. Kaj pa tvoj? 

Kako se vprašamo po ležeče zapisanih besedah?  
→ Z vprašalnico ČIGAV. Ta zaimka izražata lastnino. 

Čigava je ta lastnina?  
→ V prvi povedi je to last govorečega, v drugi pa ogovorjenega. 

Osebni svojilni zaimek izraža lastnino ali pripadnost glagolski 
osebi.

Ti zaimki se delijo po osebah.
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 GLAGOL (glag.)
(Verbum)

 1. POMEN GLAGOLA 
 1. primer 

Odslonil sem desko, otipal pehar, zgrabil pest hrušk in jih stlačil v žep. 
(Po I. Cankarju.)  

Kaj nam povedo poševno tiskane besede? Povedo dejanje, ki ga je 
nekdo storil. 

2. primer 
Vrata v shrambo so bila odprta. V njej so v kotu visele klobase. 

Razmislimo o glagolih: 
poševno tiskane besede, glagoli, izražajo stanje. 

3. primer 
Hruška se je sušila. 

V tem primeru glagol izraža potek. 

Glagoli so besede, ki izražajo dejanje, stanje, potek. 

Resnici na ljubo – glagoli povedo še marsikaj, toda za osnovno znanje 
bo gornji povzetek kar pravšnji. Za tiste, ki bi radi poznali opredelitev 
glagola v celoti, naj jo navedem: 
»Glagoli so besede, ki izražajo dejanje, stanje, dogajanje, 
obstajanje, zaznavanje, spreminjanje in odnos do vsega tega.« 
Tako piše J. Toporišič v Slovenski slovnici. 

VAJE 

 1. Povej, kaj spodaj navedene osebe delajo: 
gozdar, zdravnik, šivilja, vzgojiteljica, šofer, gradbeni inženir, sodnik, mehanik, 
avtoprevoznik, prešivalka, filmski igralec, kozmetičarka, lekarnar. 

 2. Samostalnikom dodaj glagole, ki označujejo njihove glasove, šume ali 
ropote. 
Zgled: potok → žubori 
žaga, kladivo, puška, ogenj, kozarci, vrata, listje, zvon, morje, vlak, avto, 
ptič, otrok. 
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“Zato, ker so trmasti kot mule. Elektrika se jim zdi odveč in nič si ne dajo 
dopovedati,” je odvrnil. “Mnogi nas imajo v želodcu. Pri teh ljudeh sem že vse 
poskusil, a nisem ničesar dosegel.” (Po knjigi Kako si pridobiš prijatelje.) 

 9.2 Najprej sem se zaposlil kot nočni čuvaj. Nekoč se mi je dogodilo tole: 
Gospodar, pri katerem sem delal, bi moral odpotovati z letalom. Pa sem 
se mu približal in mu rekel: “Zdi se mi, da se boste na poti ponesrečili; 
ponoči se mi je sanjalo nekaj slabega. Upoštevajte moj nasvet in ne 
odpotujte z letalom, ampak z vlakom.”Gospodar je najprej dejal, da se 
bo že sam odločil kako in kaj; bil je namreč praznoveren. Nazadnje se je 
odločil, da bo potoval z vlakom. Naslednjega dne je v časopisu prebral, da 
je strmoglavilo letalo, s katerim bi se bil moral peljati. Ko je prišel domov, 
je čuvaja bogato nagradil, a takoj nato odpustil. Kaj misliš, zakaj? (Po 
knjigi Stokrat 5 minut za smeh.) 

ZA RAZVEDRILO 

Podčrtaj glagole; v kateri osebi in številu so napisani? 

Nepotrebno
– Pri nas imamo zaradi tatov celo noč prižgane luči. 
– Zakaj le, saj imajo tatovi žepne svetilke.  

 3.3 ČAS (Tempus)

 3.3.1 Vrste časov

V slovenskem jeziku poznamo štiri čase: sedanji, pretekli, prihodnji in 
predpretekli. Oblike, s katerimi te čase imenujemo, pa so sedanjik 
(sedanji čas), preteklik (pretekli čas), prihodnjik (prihodnji čas) in 
predpreteklik (predpretekli čas). Kaj posamezne oblike glagola še 
izražajo, bo razloženo kasneje.

Čas je lahko: 

a) nesestavljen, to je le ena beseda: delam, pelje, pešačim ... Sedanji 
čas je edini nesestavljen. 

b) sestavljen, to je iz več besed: je + delal, bo + vozil, bi + bil + jedel 
... Sestavljeni časi so: preteklik, prihodnjik in predpreteklik; pogojnik, 
trpne oblike z deležnikom na -l. 

SEDANJIK (Prezent)

Danes je nedelja. Mama kuha kosilo, oče čisti avto; midva z bratom pa 
igrava šah.
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 3. V deželi Nikjer imajo posebna pravila glede obnašanja. Tvoja naloga je, 
da jih preneseš v našo deželo, kjer se zapovedi drugače glasijo. V ta 
namen velelnike zapiši tako, da bodo izražali prepoved. 
Zgled: Juho glasno srebaj.  Juhe ne srebaj glasno! 
Pojdi po sredi ceste. • Potrgaj vse cvetje, ki raste ob poti. • Papirčke vrzi 
kar na tla. • Jej z odprtimi usti in cmokaj. • Potem si oblizni prste. 

 4. Napiši zapovedi (pravila) za vedenje na cesti. 
Zgled: Tudi po prehodu za pešce (hoditi) previdno.  Tudi po prehodu za 

pešce hodi previdno. 
Kadar stopiš na cestišče, se (držati) prometnih predpisov. Ko je na sema-
forju rdeča luč, mirno (počakati), da se zasveti zelena. (Biti) previden, saj 
nesreča nikoli ne počiva. (Upoštevati) tudi druge pešce, saj na cesti nisi sam. 
(Prečkati) tam, kjer je prehod za pešce. 

 5. Isti glagol se pojavlja v vseh primerih; pripiši, kateri odtenek izraža. 
Katera oblika glagola je uporabljena?
Bi napisal pismo? 
Napisala bi pesem, pa nisem pesnica. 
Mateja bi napisala cel roman. 
To bi napisala tudi ti, kajne. 
Janez, bi mi napisal pesem? 

 6. Velelnikom v povedih zapiši pomenske odtenke, ki jih izražajo. 
Hodi hitreje, prosim. 
Hodi, sicer naju bodo ujeli. 
Hodi, če ne bo joj! 
Ne hodi po zelenici! 
Hodi! 
Le hodi, če si upaš! 

 3.5 GLAGOLSKI VID (Aspekt)

Neznani leteči predmet je z veliko hitrostjo preletel obnebje pred raketo. 
Astronavt se je čudil in razmišljal, kaj neki bi to lahko bilo. Ko se je ta čudna 
stvar še enkrat prikazala, je z aparatom napravil nekaj posnetkov. 

Glede na trajanje delimo glagole na tiste, kjer je trajanje časovno: 
omejeno neomejeno (neskončno dolgo) trajanje 
je preletel  se je čudil 
se je prikazala  je razmišljal 
je napravil  bi bilo 
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 7. Določi glagolski način; kjer se da, pretvori tvornik v trpnik, trpnik pa v 
tvornik.

 7.1 Paket je bil raztrgan. • Katera reka teče po Savinjski dolini? • Luteranske 
knjige so bile zažgane na grmadi. • Trte se obrezuje pozimi. • Kontrolno 
nalogo je popravil Janez Meh. • Gaber je na novo vzbrstel. • Tod se gre na 
Triglav. • Odvodna cev je počila. 

 7.2 Določi glagolski način; nato trpnike pretvori v tvornike; tvornike pa v 
trpnike, kjer se da. 
Matija je bil nagrajen. Gospod ravnatelj mu je podaril računalnik. • Učenci 
so bili obveščeni o športnem dnevu. • Greh se pove, grešnika pa ne. • Povej 
drugače! • Mater bodo že potolažili, nato pa odšli. • Rože so bile posajene 
v okroglo gredo. • Vrata se težko zapirajo. 

 8. Glagole določi (oseba, število, čas, naklon, vid in način). 

 8.1 Moški v kavbojskem jopiču je bil poklican na oder. Mladi so mu ploskali, 
saj so v njem prepoznali popularnega pevca. 

 8.2 Nad vhodnimi vrati se je bočil napis: “Pri nas se solata kupuje najceneje.” 
Vrata v trgovino so bila na stežaj odprta; kupcev pa ni bilo. Kaj misliš, 
zakaj? 

 3.7 PREHODNOST GLAGOLA (Tranzitivnost)

Mačka preži na miš. Živalica težko uide spretni lovki. Sedaj maček čepi 
pred mišjo luknjo. Potrpežljivo čaka na svoje kosilo. 

Koga/kaj prizadeva glagolsko dejanje: 

 Mačka preži na miš. – Glagolsko dejanje (preži) je naperjeno proti 
miši; torej glagolsko dejanje prizadeva miš. 

 Živalica težko uide spretni lovki.  Tokrat glagolsko dejanje (uide) 
prizadeva spretno lovko. 

 Sedaj maček čepi pred mišjo luknjo.  Glagolsko dejanje (čepi) ne 
prizadeva nikogar. 

 Potrpežljivo čaka na svoje kosilo.  Glagolsko dejanje (čaka) 
prizadeva svoje kosilo. 

Glagol je prehoden, kadar glagolsko dejanje prizadeva koga/kaj. 

Kaj pa so krepko tiskane besede/besedne zveze kot stavčni členi: 
Mačka preži na miš. 

Na kaj preži?  predmet v tožilniku 
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 6.1 Založnik odkupuje rokopise in nato izdaja knjige. Založnikov je več vrst. 
Nekateri izdajajo časopise in časnike. Drugi se trudijo izdajati knjige. Tudi 
knjižnih založnikov je več vrst. Nekateri skrbijo le za leposlovje, drugi 
izbirajo tehnično literaturo. 
Založnik sklene z avtorjem pogodbo. Ko dobi rokopis, ga odda v 
tiskarno. Natisnjeno delo prodajajo v knjigarnah. (Po knjigi Povej, kaj naj 
postanem.) 

 6.2 Detel prične z delom že navsezgodaj. Ptič mora plezati po deblu po zadnjih 
nogah. Nima rok, da bi držal sveder; nima rok, da bi vihtel cepin. Luknjo 
mora napraviti tako, da stoji na navpični ploskvi. S kljunom je odmaknjen 
komaj za prst od debla. Narava je dala detlu telo, da je vse to delo videti 
preprosto in brez napora. (Po knjigi V svetu narave.) 

 7. Izpiši glagole in določi prehodnost (ali so prehodni ali neprehodni). 

 7.1 Razbojniški poglavar je jezen pobegnil v puščavo. V glavi se mu je vrtelo; 
obraz mu je bil pepelnate barve. Zbegan je ugibal to in ono. Sklenil je, da 
mora Ali Babo spraviti s sveta. Edino ta mož je poznal čarobne besede, s 
katerimi je odprl votlino. Naslednji dan je vprašal vratarja gostišča, če se 
je zgodilo kaj pomembnega v njihovem mestu. Možak ni vedel povedati nič 
takega, kar bi razbojnika zanimalo. (Po zgodbi Ali Baba in 40 razbojnikov.) 

 7.2 Starši – to so ljudje, ki ti pokvarijo dan. Silijo me s hrano, ki je ne maram. 
Sprašujem se, zakaj je oni ne pojedo, če jim je tako všeč?! Mislim, da so 
starši srečni, ker jih nihče k ničemur ne sili. 

 8.  Analiziraj glagole. Določi jim: osebo, število, čas, naklon, glagolski vid, 
način, prehodnost. 
Mama me vedno sili: “Najprej napiši domačo nalogo. Potem boš prosta.” 
A jaz se na vse načine upiram; raje se grem igrat. Včasih pa me le prepriča 
in jo ubogam. 

 3.8 VAJE ZA UTRJEVANJE 
OSEBNIH GLAGOLSKIH OBLIK

Preberi besedilo in reši postavljene naloge.

 1. V petek bomo imeli športni dan. Učitelj nam je naročil: „Prinesite 
športno opremo.“ Učenci so ga ubogali. Leon, ki se ne bi rad gibal, ta dan 
gotovo ne bo prinesel opreme. Že danes se veseli, da bo moral sedeti in 
pisati rezultate.

 a) Izpiši glagole v sedanjiku.
 b) Izpiši glagole v prihodnjiku.
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 4. NEOSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE
Neosebne so glagolske oblike, ki ne izražajo osebe. 

Te oblike so: 
 nedoločnik; kuhati, sedeti peči ... 
 namenilnik; kuhat, sedet, peč ... 
 deležniki; kuhal, kuhan, pečeno ... 

 deležja; kuhaje/kuhajoč, sede/sedeč, pekoč ... 

 glagolnik; kuhanje, sedenje, pečenje ... 

 4.1 NAMENILNIK (Supin)

“Pojdem pogledat, če je Barbara doma. Morda se bova odpravili sankat na 
bližnji grič; najprej pa se grem obleč,” je sama sebi govorila Tina. 

Najprej izpišimo glagole, ki jim lahko določimo osebo: pojdem (1. os.),  
je (3. os.), se bova odpravili (1. os.), grem (1. os), je govorila (3. os.). 

Neosebne glagolske oblike so: pogledat, sankat, obleč. To so namenilniki.

Za katerimi glagoli je uporabljen namenilnik v naših primerih? 

Za glagoli: pojdem, se bova odpravili, se grem. Vsi izražajo premikanje 
(pojdem: pomeni premikati noge, če hočem nekam priti!). 

Namenilniki se končujejo na -t ali -č. Rabimo jih za glagoli, ki 
pomenijo premikanje.

Zapišimo si še nekaj takih glagolov:  
peljem, hodim, grem, hitim, tečem, stečem ... + namenilnik.

 4.2 NEDOLOČNIK (Infinitiv)

Na poti iz šole se je Janezek bahal, da je poskusil peljati avto. Tone je 
povedal, da zna voziti motorno kolo. Andrej je hotel nekaj reči, a se je 
premislil. 

Izpišimo osebne glagolske oblike: 
se je bahal (3. os. ), je poskusil (3. os. ), je povedal (3. os. ),  
zna (3. os.), je hotel (3. os. ), se je premislil (3. os. ). 

Neosebne glagolske oblike so: peljati, voziti, reči. Končujejo se na -ti  
ali -či. 
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Učiteljeva naloga je, da novo snov razloži. • Vanda si je vedno želela, da 
bi postala stevardesa. • Klovn je hotel, da bi se gledalce razveselil. • Na 
modno revijo je prišla zato, da bi pogledala nove modne tokove. • Ali ti 
mama dovoli, da stikaš po torbici? • Pojdite, da poveste sošolcem. 

 13. Popravi nedoločnik/namenilnik, če je treba.
Danes ne morem priti, ker se grem kopati. • Ali bi mi hoteli pokazat pot 
do centra? • Kdaj boš prišel igrat nogomet? • Pogovorimo se, kaj je tu za 
narediti. • Metka je hitela pečt torto za svoj rojstni dan. • Pojdi pogledati, 
kdo je pred vrati. • Tekmovanje bi se moralo že pričnet. • Le pojdi se učiti, 
da bo še kaj iz tebe! • Začel je tečt, da se je pokadilo za njim. • Želim te 
presenetiti. 

 14. Primerjaj povedi: katera pove več?
Tinček je hotel sekati. • Tinček je hotel, da bi sekali. 

 PREIZKUSI SVOJE ZNANJE GLAGOLA
NALOGA A

 1. Preberi besedilo.
Pajek je prvi prebivalec novega prostora. Stari ljudje bi rekli, da če se ta žival 
ne vseli v prostor, potem ta ni primeren za bivanje. Danes se pajkov mnogi 
bojijo. Pa niso tako nevarni, saj te vsak pajek ne bi ugriznil.

 a) Izpiši glagole v 3. osebi.
 b) Izpiši glagole, ki so v množini.
 c) Izpiši glagole v pogojniku.
 č) Poved Mnogi se pajkov bojijo. preoblikuj tako, da uporabiš velelnik za 2. 

osebo množine.
 d) Glagol iz prve povedi Vsak pajek ne bi ugriznil. zapiši kot namenilnik.

 2. Besedilo prepiši v prihodnjiku.
Čez pot, ki vodi skozi grmičevje, razpne mrežo križevec. Nastavi nevidno past, 
sam pa se skrije pod list. Potrpežljivo čaka, dokler se med niti ne ujameta 
muhi. Ujetnici se poskuša rešiti. Toda bolj ko se otepata, bolj se zapletata.

 3. Besedilo prepiši v pretekliku.
Muci gresta na potep. Najprej srečata sosedovega Murčija. Povabita ga, da 
gre z njima. Črni muc se jima z veseljem pridruži.

 4. Uporabi velelnik za 2. osebo ednine..
„(Napisati) nalogo čim prej,“ slišim vsako popoldne. Takoj za tem sledijo nova 
navodila. Če ravno poslušam, jih je slišati takole: „(Postreči) si s kosilom, 
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 5. VAJE ZA UTRJEVANJE GLAGOLA V CELOTI 

 1. Zamenjaj glagol, ki se ponavlja, z ustreznejšim.
Ivo je tekel čez dvorišče. Tekel je do grma. Za njim so tekli drugi dečki, ki so 
ga hoteli ujeti. Ivo je tekel tako hitro, da ga zasledovalci niso ujeli. 

 2. Uporabi glagol morati ali moči.

Vsako jutro (moram, morem)  vstati ob 7. uri, da ne zamudim 

pouka. • Tonetu bom (moral, mogel)  pomagati, ker sem mu 

obljubil. • Nisem se (moral, mogel)  upirati, ker je močnejši. • Si 

(moral, mogel)  z njimi ali si si to želel? • Matija ni (moral, mogel) 

 na koncert, ker je zbolel. • Starše (moramo, moremo)  

ubogati, ker nam želijo dobro. • Kdo (mora, more)  splezati na 

tisto drevo? • Hočeš, nočeš, (moraš, moreš) . • Marko je tekel 

tako hitro, da ga niso (morali, mogli)  ujeti. • (Moram, Morem) 

 že, pa ne bom naredil. 

 3. Uporabi glagol morati ali moči v zahtevanem številu in času.

Če že (2. os. ed., sed.)  domov, pa pojdi. • Ne (2. os. mn., prih.) 

 prej povedati? • Ne (1. os. mn., sed.)  in ne smemo izdati 

rešitve. • Ko boš na rajžo šel, mi (2. os. ed., sed.)  prej povedati. • 

Vsi (3. os. mn., pret.)  skozi to preizkušnjo. • Kar (2. os. ed., sed.) 

 storiti, ni težko. • Bosi in lačni niso (3. os. mn., pret.)  

na pot. • Vidva bi si (2. os. dv., sed.)  poiskati zaposlitev. • Vsi 

(1. os. mn., prih.)  pred sodnika. 

 4. Zanikaj.
Moram v šolo. • Pišemo šolski spis. • Aleš opravlja rediteljske dolžnosti. 
• Alenka mu pomaga brisati tablo in zalivati rože. • Kaj imaš v pesti? • 
Koga si povabil na rojstni dan? 

 5. Besedilo postavi v dvojino.

 5.1 Bahač na vsa usta pripoveduje doživljaje prejšnjega dne: “Po končani šoli sem 
se šel potepat po mestu. Ko sem pri Tivoliju izstopil, sem srečal prijatelja. 
Samo pomisli, da mi je padla sekirica v med. Najprej me je povabil na torto, 
nato še na bazen.” Sošolec, ki je zgodbi s tortami napeto sledil, zadnjih 
besed ni dobro razumel in je vprašal: “Kaj si rekel na koncu?” Prevzetnež se 
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Nekateri prislovi imajo v primerniku in presežniku nadomestno osnovo: 

Osnovnik  Primernik  Presežnik 
dobro  bolje  najbolje 
veliko  več  največ 
pred  prej  najprej 

 1. VRSTE PRISLOVOV 

 1.1 Prislovi kraja (krajšava: prisl. k.) 

Povejo kraj dogajanja. Razvrščeni so po značilnem vprašalnem zaimku: 

a ) kje; ti prislovi povedo kraj, v/na katerem se odvija dejanje: 
Tam sem kupil. • Nikjer nima miru. • Stanuje blizu. • Zgoraj 
stanujemo mi.

 Še nekaj takih prislovov: daleč, znotraj, doli, drugje, kjer koli, tu, tam, 
tukaj, odspodaj, južno, globoko ... 

b) kod; 
Tod hodi. • Ponekod je v višjih legah še sneg. • Koderkoli boš hodil, 
se spomni na domovino. 

 Še nekaj prislovov: nikoder, kod, ondod. 

c) kam; pove, proti kateremu mestu je dejanje usmerjeno: 
Tja pojdi, ne sem. • Naprej pojdite, nato stopite navzdol, še 100 metov 
vstran, pa boste pred kinom. • Ali greš ven? Nikamor ne grem. 

 Še nekaj prislovov: nikamor, ven, vmes, navzven, domov, dol ... 

 1.2 Prislovi časa (krajšava: prisl. č.)

Zanje so značilne vprašalnice kdaj in (redkeje rabljeni) odklej in 
doklej. Povedo, kdaj se kaj dogaja. 

  Primeri:

Poleti so počitnice. • Zdaj zdaj pride. • Kmalu pride. • Nemudoma 
pokliči domov! • Zvečer bo nogometna tekma. • Zadnjič se mi je 
mudilo. • Najprej prosi, potlej dobiš. • Dokler nisi polnoleten, nimaš 
osebne izkaznice. 

Še nekaj takih prislovov: 
tedaj, nikdar, nikoli, pozimi, prihodnjič, dnevno, istočasno, zdavnaj, 
dokler, kmalu, potlej, grede, dotlej, sinoči ... 
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 PREDLOG (Prepozicija)

Mihčev pes je pravi gospod. Miha mu je pobarval hišico z zeleno. Fifi 
je bil tako vesel, da je cel dopoldan preležal v njej. Ni se zmenil niti za 
poštarja, ki je prinesel časopis. Po končanem pouku se je prvi vrnil 
domov Miha. Pes je kazal svoje zadovoljstvo tako, da je skočil na pesjak 
in lajal. Ko se je utrudil, je zlezel v prijetno domovanje. Pozno popoldan 
ga je iz hišice zvabil vonj po pasji hrani. Preostanek dneva je prebil tako, 
da je ležal pri vhodu v pesjak.

V besedilu so predlogi tiskani poševno. 

 1. ZNAČILNOSTI PREDLOGA 
 Ali imajo predlogi sami zase predmetni pomen? Npr.: v, za, iz, pri. 

Sami zase nimajo pravega pomena, ampak le slovničnega. 

 Katere besedne vrste zahtevajo ob sebi? 
Poglejmo: v prijetno domovanje, za poštarja, iz hišice, pri vhodu. 
Predlog je vedno pred samostalniško besedo ali besedno 
zvezo. 

 Kako vplivajo na samostalniško/pridevniško besedo? 
Predlog določa, v katerem sklonu mora biti beseda za njim; te 
so lahko v rodilniku dajalniku, tožilniku, mestniku ali orodniku. 
Vsak predlog zahteva natančno določen sklon. O tem nekaj besed 
kasneje. 

 Kje v povedi se rabijo predlogi? 
Vedno le med besedami, nikoli med dvema stavkoma: v pesjak, na 
pesjak, z zeleno. 

 Ali jih lahko sklanjamo, spregamo – z eno besedo – pregibamo? 
Poskusi, če gre. Najbrž si hitro ugotovil, da so predlogi 
nepregibna besedna vrsta. 

 2. VEZAVA PREDLOGOV 
Ugotovili smo, da se predlogi vežejo z besedami v natanko določenem 
sklonu. Nekateri so taki, da zahtevajo 

 le en sklon; predlog k/h npr. dajalnik (k stricu, h gori); 

 drugi se vežejo z dvema sklonoma; npr. na se veže lahko z 
mestnikom (na mizi so rože) in tožilnikom (položim na mizo); 
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 ČLENEK
(Partikula)

— Te je danes že obiskala kaka čebelica? je spraševal metulj. 
— Ne, danes ni bilo nikogar k meni, je odkimala marjetica. 
— Ali ostaneš na klepetu pri meni? 
— Seveda bom ostal; pa še malo si bom odpočil, je odgovoril cekinček.

Besede, ki so tiskane poševno, so členki. Kako prepoznati, katere 
besede so členki? 

Značilnosti 

 1. Členek je nepregibna besedna vrsta. 
Na hodniku sta le dva učenca. • Le dveh učencev ni v razredu. 

Členek le ostaja nespremenjen v obeh povedih. 

 2. Po členkih se ne moremo vprašati; pač pa jih lahko zamenjamo s 
stavki. 

Imam samo enega brata. 	Imam enega brata. Več jih nimam. 
Členek zamenjuje cel stavek. Torej je izražanje s členki strnjeno, 
okrajšano. 

 3. Nekateri členki lahko stojijo na različnih mestih v povedi. Ali se s 
spremembo mesta v povedi spremeni tudi pomen povedi? 

1. primer 
Mara že streže gostom. 	pomeni Prej ni stregla. 
Že Mara streže gostom. 	pomeni Prej so stregle Micka, Francka ... 

2. primer 
Doma je pripovedovala o tekmovanju. 
Vsaj doma je pripovedovala o tekmovanju (drugod ni črhnila niti 
besede). 
Doma je vsaj pripovedovala o tekmovanju (ni bila tiho, ampak je nekaj 
povedala o tekmovanju). 
Doma je pripovedovala vsaj o tekmovanju (o drugih stvareh ni 
govorila). 

Tokrat smo na različnih mestih uporabili členek vsaj. Pomen se je 
spreminjal glede na mesto členka v povedi. 

Zapomnili si bomo: 
S premeščanjem členka se spremeni tudi pomen povedi. 
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 2. PRlDEVNIŠKA BESEDA (prid. b.) pove lastnost, vrsto, svojino, 
količino: 

a) pridevnik (prid.).
 Določamo: 

— vrsto pridevnika: kakovostni (kak.), vrstni (vrst.), svojilni 
(svoj.) 

— spol: m., ž., s. 

— sklon: im., rod., daj., tož., mest., or. 

– število: ed., dv., mn. 

— stopnjo: osnovnik (osn.), primernik (prim.), presežnik (pres.) 

— obliko: določna (dol. obl.), nedoločna (nedol. obl.) 

b) pridevniški zaimek (prid. zaim.) rabimo namesto pridevnika. 
 Določamo: 

—  vrsto zaimka: osebni svojilni (os. svoj.), povratni svojilni (pov. 
svoj.), vprašalni (vpraš.). oziralni (ozir.), kazalni (kaz.), količinski 
(količ.)

— spol (pri nekaterih zaimkih): m., ž., s. 

— sklon (pri nekaterih zaimkih): im., rod., daj., tož., mest., or.

— število (pri nekaterih zaimkih): ed., dv., mn. 

c) števnik (štev.).
 Določamo le vrsto: glavni (glav.), vrstilni (vrstil.), ločilni (ločil.), 

množilni (množ.), nedoločni (nedol.). 

 3. GLAGOL (glag.) izraža dejanje, dogajanje, stanje, potek. 

Osebni glagolski obliki določamo: 

— osebo (os.): 1. (govoreči), 2. (ogovorjeni), 3. (neudeleženec 
pogovora) 

— število (št.): ed., dv., mn. 

— čas: sedanjik (sed.), preteklik (pret.), predpreteklik (predpret.), 
prihodnjik (prih.) 

— naklon (nakl.): povedni (pov.), pogojni (pog.), velelni (velel.)

— vid: dovršni (dov.), nedovršni (nedov.)

— način: tvornik (tvor.), trpnik (trp.) 

— prehodnost: prehoden (preh.), neprehoden (nepreh.) 
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SAMOSTALNIŠKA BESEDA
0.1 KAJ POIMENUJE 

1. Sam. b. so: dne, Kovač, Bibijem, 
parke, tablah, pločevine, travi, cvetic, 
smeti, košare, odpadke, slika, kravo, trava, 
krava.

2. Sam. b., ki poimenujejo: 
a) bitja: deklica, mu, modri, jim, me, 
Nekdo, Otroci, žena, pevka; 
b) stvari: Zimzelen, trak, šopek, 
rožmarina, Betlehem, vrati, griču, kaj, 
žepu; 
c) pojme: Vzhoda, obiskom, lepota, 
poglede. 

3. Sam. b., ki poimenujejo: 
a) bitja: žena, detetu, medved, Mlada, 
ga, Kosmatinec, ji, Žena, ga, mrcina;
b)  stvari: zibelki, uspavanko, gozda, 
šapo, trn, zibelko, hrušk; 
c) pojme: strah, bolečine, zahvalo

4. Sam. b., ki poimenujejo: 
a) bitja: Janko, teti, naju, sebi, Janko, 
mene, naju, njem, njej, jo, nas; 
b) stvari: Postojno, očeh, vratih, sokom, 
pecivom, Sladkemu, njem. 
c) pojme: obisk, Veselje, odhodu. 

0.2 VLOGA SAMOSTALNIŠKE 
BESEDE V STAVKU 

1.  os., pred., p. d. (načina), pred.

2. glavni – os. • osel – os. • led – p. d. 
(kraja) • modri – os. • njem – p. d. 
(kraja); • šivilja – pov. dol. • (v) gledališče 
– p. d. (kraja)

3. Možnosti je več, navajam po eno. 
Moj oče je zidar. – povedkovo določilo • 
Zidar dela od svita do noči. – osebek • 
Ali si nesla kosilo zidarju? – predmet • 
Delo zidarja je cenjeno. – desni prilastek • 

Matej se je ustavil pri zidarju. – prislovno 
določilo 

4. Kolo – osebek, denarja – predmet 
• Janez – osebek, denarjem – predmet, 
kolo – predmet • Kdo – osebek, mu 
– predmet, ga – predmet • Aleksander 
– osebek, govornik – povedkovo določilo 
• ji – predmet, računalnik – predmet. 

5. razbojniki – os., zaklad – pred. • 
Prvi – os., blagajno – pred., smreki – p. d. 
• Drugega – pred., noč – os., Tretji – os., 
bogataš – pov. dol. 

6. Pevci – osebek, amaterji – desni 
prilastek, tekmovanju – prislovno določilo 
• petje – predmet, jim – predmet, komisija 
– osebek, točk – predmet • očeh – prislov-
no določilo, veselje – osebek • mesto 
– predmet. 

1.  SAMOSTALNIK 
1.1 GLEDE NA VSEBINO 

POIMENOVANEGA

1.  Možnih je več rešitev; navajam le 
nekaj primerov:
a) Tone, Vogrič, Pipo, Citri, Rožica, 
Ani ...; 
b) Kras, Postojnska jama, Nova Gorica, 
Balkan ...; 
c) Helios, (založba) Jutro, (revija) 
Ciciban, (tovarna) Lipa, (hotel) Slon. 

2. Pravilnih je več rešitev; navajam 
nekaj možnih: 
a) luč, zvezek, tolar, vstopnica – vse, 
kar lahko preštejem; 
b) ljubezen, radost, pohlep, sladkor 
– vse, česar ne morem šteti.

3. Možnih je več pravilnih rešitev: 
a) mleko, sol, prašek, voda – kar 
poimenuje snov;
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ČLENEK (PARTIKULA)
1. Samo, še, žal, dejansko, zlasti. 

2. Skoraj bi dobil prav dobro oceno. • 
Samo Anton je bil tiho. • Meta je dobila 
priznanje in Tadej tudi. • Morda bo 
poklical. • Čudim se, da si se že pripeljal. 
• Seveda. 

3. Členek je mogoče razložiti na več 
načinov; navajam le eno od možnosti. 
Ura je osem, kako hitro je prišla. • 
Kontrolno nalogo bomo pisali v sredo in 
še kdaj. • Uspelo mi je rešiti nalogo, a 
imela sem veliko težav. • Potrjujem, da 
je bilo tako. • Dolgo časa smo čakali, da 
smo dočakali počitnice. • Prepričana sem, 
da so se ustavili v parku. • Si bil tam? 

4. Tudi naši otroci pojejo veliko sadja. 
• Naši otroci pojejo tudi veliko sadja. • 
Majda in Ana sta prinesli le fotografije. • 
Le Majda in Ana sta prinesli fotografije. 
• Majda in Ana sta le prinesli fotografije. 
• Ravno na tomboli sem zadela avto. • 
Na tomboli sem zadela ravno avto. • Še 
v knjigo sem pogledal pred sošolcem in 
učiteljem. • V knjigo sem pogledal še 
pred sošolcem in učiteljem. • V knjigo 
sem pogledal pred sošolcem in še pred 
učiteljem. • Marko je skoraj prebral dve 
knjigi v enem dnevu. • Marko je prebral 
skoraj dve knjigi v enem dnevu. • Marko 
je prebral dve knjigi skoraj v enem dnevu. 

5. Možnosti je več, navedenih je le 
nekaj. Členek lahko premeščaš.  
Kosilo je že (skoraj, končno) kuhano. • 
Andrej ravno (že, še, le, morda) pospravlja 
po dvorišču. • Kristina že (samo, verjetno, 
resda) bere. 

6. – Povej mi, ali me še poznaš?  
– Seveda, saj sva bila sošolca. Takrat sva 
bila dobra prijatelja, kajne? 
– Ja, tako je bilo. Kakih petnajst let bo 
tega. Kako leta hitro tečejo. Saj res, kje si v 
službi sedaj? 

– Pravzaprav ne delam nikjer. Morda ti veš 
za kako delo?  
– Kajpak, jaz rabim tako dobrega delavca, 
kot si ti.  
– Krasno, kdaj lahko začnem?  
– Že danes, če hočeš. 

MEDMET
1. tika taka, čof, tresk, hop, tok tok tok, 
cmok cmok cmok, Hi, Nina nana, tralala. 

2. hehe, hihi, haha, hoho/huhu. Povedi 
so različne, na primer: Hehe, ti ni uspelo, 
kaj?! 
• Hihi, svinčnik si dobila! • Hahaha, to 
je bila prava šala. • Hohoho, da te niso 
opazili?! 

3. Glagoli so: žagati, mijavkati, 
brneti, lopniti, hehetati, gagati, treskniti, 
cmokniti, teči, cvenketati, ačihati, lokati, 
smukniti, švrkniti, mlaskati, drdrati, 
kikirikati. 

4. Cin cin, je kdo doma? • I, pa smo 
ga. • Ojej, kaj pa zdaj? • Pst, dete spi. 
• Hija, proti domu gremo. • Joj, da ne 
morem s tabo. • Hajdi, gremo na pot. • 
Hja, bo že res, kar praviš. 

5. Medmeti so cicifuj, fej, fuj. 

6. Hej, Uuuu, uuuu, švist, poink, Ej, 
Hohoho ho, ueue, Hmm. 
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