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1.  

 

2. Ime mi je Eva. 
Moja najljubša barva je zelena. 
Imam dve sestri. 
Stara sem 14 let. 
Moj najljubši šolski predmet je kemija.  
Moj pes je črne barve. 

 

Ime mi je Rok. 
Moja telefonska številka je 051942133. 
Sem iz Kopra. 
Star sem 17 let. 
Imam dve sestri in dva brata. 
Moj elektronski naslov je rok.rok@hotmail.com. 

 

3. Ana: Peter, katere tri besede te najbolje opišejo? 
… 
Ana: Katera je tvoja najljubša barva, hrana, dan v tednu … 
… 
Ana: Kaj pa šola? Kateri je tvoj najljubši šolski predmet? 
… 
Ana: Kaj rad delaš v prostem času? 
… 
Ana: Letos boš končal srednjo šolo. Kam se boš potem vpisal? 
… 
Ana: A bi nam rad še kaj povedal? 
… 

 

4. a) Kako, b) Koliko, c) Kaj, č) Koliko, d) Katera, e) Katero, f) Kaj, g) Kdaj, h) Ali, i) Kateri, j) V 
katero, k) Kateri, l) Kaj, m) Od kod, n) Kam, o) Kakšna, p) Ali 

 

5. Primeri rešitev:  
a) Kaj delaš v prostem času? 
b) Ali imaš mejl/elektronski naslov? 
c) Kateri šolski predmet ti je všeč? 
č) A mi poveš svojo telefonsko številko? 
d) Na katero šolo hodiš? 
e) Kako ti je ime? A si Alenka?  

mailto:rok.rok@hotmail.com
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6. Primeri rešitev:  
To je Erik Jenko. Star je 15 let. Hodi v osnovno šolo v deveti razred. Rad igra tenis, kolesari, se 
ukvarja z računalnikom, se druži s prijatelji. Ne mara brati, hoditi v hribe, rolati. Njegova 
najljubša barva je modra, najljubša hrana je pica, najljubši dan v tednu pa četrtek. 
 
To je Klemen Novak. Star je 16 let. Hodi na Gimnazijo Maribor. Rad igra nogomet, odbojko, se 
druži s prijatelji, je dobro hrano. Ne mara se učiti, smučati, nakupovati. Njegova najljubša barva 
je oranžna, najljubši šolski predmet je geografija, najljubša žival pa pes. 

 
10.  

 
 

11.   
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12. a) Iščem flomaster, učbenik, ključ, laboratorij, kalkulator. 
b) Pokličem hišnika, očeta, razrednika, sošolca, prodajalca. 
c) Včeraj sem kupil velik dežnik, volnen pulover, prenosni računalnik, USB-ključek, lopar za 
tenis. 
č) Včeraj sem srečala simpatičnega fanta, novega ravnatelja, učitelja za glasbo, tvojega brata, 
našega zdravnika. 
d) To je pismo za sošolca Primoža, dedka Milana, soseda Štefana, prijatelja Klemena, dežurnega 
učenca.  
 

13. To je pametni telefon. – Imam pametni telefon. 
To je hud pes. – Imam hudega psa. 
To je mlajši brat. – Imam mlajšega brata. 
To je prijazen sosed. – Imam prijaznega soseda. 
To je star televizor. – Imam star televizor. 
To je strog oče. – Imam strogega očeta. 
To je zanimiv učbenik. – Imam zanimiv učbenik. 
To je topel pulover. – Imam topel pulover. 
To je zabaven sošolec. – Imam zabavnega sošolca. 
 

14. a) Ana je kupila tablični računalnik. 
b) Tadej je poklical starejšega brata. 
c) Lea je dobila prijazen SMS. 
č) Oče je spoznal novega sodelavca. 
d) Marija in Luka sta gledala zanimiv film. 
e) Simon in Jan sta pozdravila novega učitelja. 
f) Mateja in Lidija sta jedli okusen sendvič. 
g) Mama in oče sta srečala sorodnika. 
h) Učenci so pisali težek test. 
i) Učitelji so čakali novega ravnatelja. 
j) Otroci so plesali moderen ples. 
k) Tri punce so opazovale lepega fanta.   
 

15. a) V šoli imam najraje slovenščino / matematiko / kemijo / biologijo / zgodovino. 
b) Rad bi študiral nemščino / arhitekturo / medicino / farmacijo / ekonomijo. 
c) Potrebujem nov računalnik / velik nahrbtnik / nemški slovar / smučarsko opremo / zimski 
plašč. 
č) Imam brata / sestro / dedka / babico /psa. 
d) Iščem ravnatelja / knjižničarko / psihologa / očeta / sošolca. 
e) Srečal sem prijaznega gospoda / staro mamo / lepo punco / dežurnega učenca / hudega psa.    
f) A poznaš sosedovega fanta / dobrega zdravnika / mojo sestro / učitelja za kemijo / novo 
natakarico. 
g) Darilo je za prijateljico Tino / strica Janeza / soseda Martina / učitelja Davida / sošolko Anito. 
h) Popoldne grem v kino / park / trgovino / knjižnico / telovadnico. 
i) A greš na tekmo / sprehod / zabavo / predstavo / trening.  
 

16. a) A veš, da imamo novega sošolca? 
b) Mojega brata Janeza vsi poznajo. 
c) Peter je kupil velikega psa. 
č) Sanja ima mlajšo sestro in starejšega brata. 
d) Katja bi rada imela hišnega ljubljenčka. 
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e) Julija ima novega fanta.  
f) A vidiš učitelja za matematiko? 
g) Pri Novakovih so dobili dojenčka. 
h) V sredo imam zobozdravnika. 
i) Če se pokvari računalnik, pokličemo soseda Tomaža. 
j) Včeraj sem v trgovini srečala učitelja Bojana. 
k) Katja je spoznala zanimivega fanta. 
l) Naredila sem darilo za dedka in babico. 
m) Prinesla sem vabilo za tvojega brata. 
n) Tukaj je obvestilo za vašo družino. 
o) Vedno imam čas za najboljšega prijatelja. 
p) Simona zelo lepo skrbi za novega psa. 
r) Andreja je zaljubljena v soseda Aleša. 
 

17. a) Povabila bo sošolko Tino, prijateljice Petro, Taro in Sanjo, sošolca Filipa, soplesalca Tima, 
fanta Jošta, sosedo Mijo, brata Gregorja, dedka Janeza in babico Miro. 
 
b) Ana bo vzela oblačila za toplo in hladno vreme, kopalke in kopalno brisačo, kremo za 
sončenje, športne čevlje, copate, dežnik, majhen nahrbtnik, zvezek, svinčnike, mapo, osebne 
dokumente. 
 
c) Peter bo šel na morje, na kolesarjenje s prijatelji, na izlet v hribe, na skavtski tabor, v kino 
pod zvezdami, na poletno šolo slovenščine, na plavalni tečaj, na koncert U2. 
 

18. Jaz sem Tanja Meglič. Stara sem 16 let in obiskujem ekonomsko gimnazijo. V prostem času se 
ukvarjam s športom. Rada plavam, jaham, tečem in plezam. Imam dve sestri, Vesno in Anito. 
Vesna je eno leto mlajša in hodi na srednjo zdravstveno šolo. V prostem času igra kitaro, pleše, 
kolesari. V šolo imava obe najraje geografijo. Medve sva tudi zelo dobri prijateljici. Anita je 
stara 20 let in študira ekonomijo. Njeni hobiji so petje, ples in risanje. Velikokrat greva skupaj 
na kakšen koncert ali v kino. Zelo dobro pozna literaturo in umetnost. Govori tri tuje jezike, 
zato mi lahko veliko pomaga za šolo. Moja mama se imenuje Ana. Skupaj hodiva na tečaj 
španščine. Res je super mama. Moj oče je Primož. Imava skupen hobi. Oba rada zbirava 
znamke. Oče jih zbira že 20 let. To je moja družina. 
 

19. a) Moja mama je zelo prijazna in lepo skrbi za našo družino. Včasih si vzame čas tudi zase. Rada 
bere, meditira, gre na sprehod ali teče. Po poklicu je učiteljica, večkrat pripravlja šolske 
predstave, ureja časopis in šolsko spletno stran. 

 

b) Moj oče in jaz sva si zelo podobna. Ljudje velikokrat rečejo, da sem njegova kopija. Podobno 
izgledava in imava tudi podoben značaj. Oba se zanimava za šport, oče še posebej rad igra 
tenis. Po poklicu je ekonomist, zdaj pa dela kot računalničar.  
 
c) Špela je moja sestra dvojčica. Je naravna svetlolaska, a se barva na črno. Zelo rada bere, v 
šoli pa ima najraje matematiko in geografijo. Hodi na srednjo zdravstveno šolo, rada bi postala 
medicinska sestra. Jaz mislim, da je to idealen poklic zanjo. 
 
č) Imam starejšega brata Janeza. Nihče ne verjame, da sva brat in sestra, saj si nisva nič 
podobna. Janez je umetnik, on je vedno malo zaspan, zelo rad ima glasbo. Igra bobne in kitaro, 
rad hodi v gledališče. Tudi riše zelo lepo, snema kratke filme in jih objavlja na YouTubu. Skratka, 
pravi umetnik. Najbrž se bo vpisal na glasbeno akademijo. 
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20. a) Včeraj je mama kuhala kosilo, šla na sprehod, urejala spletno stran, sestavljala teste za šolo, 
pekla pecivo, brala. 
 
b) Včeraj je oče bral časopis, igral tenis, šel na obisk, počival, gledal televizijo, pisal elektronsko 
pošto, peljal psa na sprehod. 
 
c) Včeraj je Špela pisala spis za angleščino, delala domačo nalogo, igrala klavir, šla na pijačo, 
nakupovala, kolesarila, plesala. 
 
č) Včeraj je Janez poslušal glasbo, snemal film, šel na internet, pisal domačo nalogo, telefoniral, 
šel na zabavo. 
 

21. a) Dedek in babica bosta kuhala večerjo za sorodnike, šla na telovadbo, pila kavo, poslušala 
glasbo, gledala film, brala časopis, šla v trgovino, pospravljala hišo. 

b) Novakovi bodo šli na izlet, jedli pico, plavali, srečali prijatelje, obiskali dedka in babico, 
gledali film, kupili darilo za teto Bredo.  

22.  

 
 

23. Frizer – frizerka, učitelj – učiteljica, zdravnik – zdravnica, kuhar – kuharica, prodajalec – 
prodajalka, natakar – natakarica, ravnatelj – ravnateljica, policist – policistka, delavec – 
delavka, gasilec – gasilka, zobozdravnik – zobozdravnica, arhitekt – arhitektka, novinar – 
novinarka, ravnatelj – ravnateljica, knjižničar – knjižničarka, psiholog – psihologinja  

24. a. 
1) Ko bom odrasel, bom avtomehanik. – Popravljal bom avtomobile. 
2) Ko bom odrasel, bom pek. – Pekel bom kruh in drugo pecivo. 
3) Ko bom odrasla, bom novinarka. – Pisala bom članke in reportaže. 
4) Ko bom odrasla, bom frizerka. – Delala bom lepe frizure. 
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5) Ko bom odrasel, bom gasilec. – Gasil bom ogenj. 
6) Ko bom odrasel, bom poštar. – Raznašal bom pisma in drugo pošto. 
7) Ko bom odrasel, bom zidar. – Zidal bom hiše. 
 
c. Primeri rešitev: 
a) Poštar popravlja avtomobile.  Poštar raznaša pošto. 
b) Novinarka prodaja kruh.  Novinarka piše članke. 
c) Natakar peče kruh in pecivo.  Pek peče kruh in pecivo. 
č) Učitelj za matematiko ne zna računati.  Učitelj za matematiko zna računati. 
d) Prodajalka kuha hrano.  Kuharica kuha hrano. 
e) Zidar dela načrte za hišo.  Arhitekt dela načrte za hišo. 
f) Avtomehanik ureja promet.  Avtomehanik popravlja avtomobile. 
 

25.  

 
26.  

  
 

27. a) 

Jaz sem Petra. Špela je moja sestra. Medve sva dvojčici. Janez je moj brat. Peter je naš oče, 

Maja pa naša mama. Darinka je naša teta. Roman je naš dedek, Simona pa naša babica. 

 

Midva sva Tim in Teja. Petra in Špela sta najini sestrični, Janez pa najin bratranec. Najina starša 

sta Milan in Darinka, stara starša pa Roman in Simona. Peter je najin stric. 

Midva sva Roman in Simona. Peter je najin sin, Darinka pa je najina hčerka. Imava dva vnuka, to 

sta Tim in Janez. Špela, Petra in Teja pa so najine vnukinje. 

 

Jaz sem Peter. Maja je moja žena. Špela, Petra in Janez so najini otroci. Tim je moj nečak, Teja 

pa moja nečakinja. 
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b) Primeri rešitev: 

Mož in žena sta Peter in Maja. 

Brat in sestra sta Tim in Teja. 

Dedek in vnuk sta Roman in Janez. 

Teta in nečakinja sta Darinka in Petra. 

Stric in nečak sta Peter in Tim. 

Oče in sin sta Peter in Janez. 

Mama in hčerka sta Darinka in Teja. 

Bratranec in sestrična sta Tim in Špela. 

 

28. jaz  moj   midva  najin    mi  naš 

ti  tvoj   medve  najin   me  naš  

on  njegov  vidva  vajin   vi  vaš 

ona  njen  vedve  vajin   ve  vaš 

    onadva  njun   oni  njihov 

    onidve  njun   one  njihov 

 

29. a) moja, tvoja, Njen, moj 

b) njihova, njihov, našem, vaše 

c) Njun, najin, vajina, Njuni 

 

30. a) Njegovi, b) Njeno, c) Njegove, č) Tvoje, d) Njuna, e) Njuni, f) Njihova, g) vaš, h) Naša 
 

31. a) 1) moji, 2) moj, 3) tvojega, 4) tvojo, 5) tvojo, 6) njegove, 7) njegov 
 
b) 1) naša, 2) vaša, 3) njihov, 4) naša, naš, 5) njihovega, 6) vaš, 7) vaši 
 
c) 1) najini, 2) njun, 3) vajin, 4) Njuna, 5) najin, 6) vajino, 7) njunega 
 

32. a) To je Andrejeva knjiga. 
b) To je Marijin televizor. 
c) To je Romanina žoga. 
č) To je Brankina puščica. 
d) To je Natašin šilček. 
e) To je Lenartov avto. 
f) To je Helenin pes. 
g) To je Marjanina torba. 
h) To je Ivanov maček. 
i) To je Blažev računalnik. 
j) To je Davidova čokolada. 
 

33. a) 1) Darinkin, 2) Majin, 3) Špelin, 4) Simonin, 5) Tejin 
 
b) 1) Petrina, 2) Majina, 3) Darinkina, 4) Špelina, 5) Simonina 
 
c) 1) Janezov, 2) Romanov, 3) Milanov, 4) Petrov, 5) Timov 
 
č) 1) Romanova, 2) Petrova, 3) Janezova, 4) Milanova, 5) Timova 



 1 Jaz in moja družina 
  
 

 

ČAS ZA SLOVENŠČINO    9 
 

 
34. a) Urošev, b) Andrejevo, c) Matejeva, č) Aleševega, d) Nejčevo, e) Tomaževe, f) Binetov, g) 

Petrovo, h) očetovo, i) Učiteljeva, j) ravnateljev, k) stričev, l) Mančina, m) Mojčin, n) Daničin, o) 
babičine 
 

35. a) To je Davidova mapa. 
b) To je Bojanova punca. 
c) To sta Miranova brat in sestra. 
č) To so Klemenovi sošolci. 
d) To so Simonova očala. 
e) To je Ninino kolo. 
f) To je Tinin računalnik. 
g) To sta Alenkini prijateljici. 
h) To so Bredine knjige. 
i) To so Tjašini čevlji. 
 

36. 1 = Ana, 2 = Sultan, 3 = Janez, 4 = Miha, 5 = Maja, 6= Muri, 7 = Jože, 8 = Sabina, 9 = Štefan, 10 = 
Marija, 11 = Sanja 
 

37. Oseba 1 = b, Oseba 2 = a, Oseba 3 = c 
 

38. Julija je spoznala simpatičnega fanta. Ima kratke rjave lase, rjave oči in lep nasmeh. Ima res 

lepo postavo. Moram vprašati Julijo, če ima mogoče brata. 

Včeraj sem srečala sosedovega Janeza. Zdaj ima dolge lase in velika očala. Zvedela sem, da ne 

bo več dolgo moj sosed. Pred kratkim so njegovi starši kupili novo hišo, preselili se bodo v 

Kamnik. Imel bo novo sobo. Najbrž bodo zdaj kupili tudi psa. Dolgo sva se pogovarjala. Zelo je 

zabaven. Povabil me je na dolg sprehod. 

39. 1) Ni res. 

2) Ni res. 

3) Res je. 

4) Ni res. 

5) Res je.  

 

40. a) 

3  Majhen je in ima črne lase. Zelo je simpatičen. 
5  Simon je. 
4  Kako mu je pa ime? 
2  A res? Kakšen pa je? 
1  Mami, a veš, da ima Marjana novega fanta? 
 
b) 
2  Joj, ne vem. Kakšna pa je bila? 
4  Aha, to bo moja starejša sestra Nika, ja. Veš, ona zelo slabo vidi, najbrž te ni opazila. Sicer je 
zelo prijazna. 
3 Zelo majhna, manjša od tebe. Suha, nosi očala, temne lase, oblečena je bila v pisano obleko. 
1 Mislim, da sem včeraj na ulici srečala tvojo sestro. Nič me ni pozdravila, zato ne vem, če je 
bila res ona. 
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c) 

4 O, nisem vedel, da imamo novega psihologa. Kakšen je pa učitelj za matematiko? 
1 A si že videl novega učitelja za matematiko? 
2 Hmmm. Mogoče. A je velik, malo zmeden, ima kratke rjave lase? 
3 Ne, ne. To je novi psiholog. 
5 Malo starejši gospod je. Ima sive lase in očala. Vedno nosi kravato. Piše se Novak.  
 

41.  

A postava B značaj C lasje D oči 

Je visok in suh. 
Je majhen in debel. 
Ima športno postavo. 
Je vitek. 
Ima zelo lepo 
postavo. 

 

Je zelo zabaven. 
Je zelo prijazen in 
potrpežljiv. 
Ima dober smisel za 
humor. 
Veliko se smeji in rad 
pomaga. 
Je tih in sramežljiv. 

On je plešast. 
Nosi čop. 
Njeni lasje so kratki, 
ravni in blond. 
Ona je rdečelaska. 
Ima skodrane lase. 

Ima modre oči. 

 

42.  

+ - 

pameten 
prijazen 
priden 
delaven 
pošten 
vesel 
zanesljiv 
pogumen 
zdrav 
potrpežljiv 

len 
neprijazen 
dolgočasen 
neurejen 
bolan 
žalosten 
neumen 

 

46. a) Punčka je mlada, dedek je star. 

b) Moški je debel, ženska je suha. 

c) Motor je star, motor je nov. 

č) Darilo je veliko, darilo je majhno. 

d) Dekle je žalostno, dekle je veselo. 

e) Fant je bolan, fant je zdrav. 

 

47. a) 1. velik – majhen, 2. mlad – star, 3. svetel – temen, 4. suh – debel, 5. visok – nizek, 6. težek – 

lahek, 7. kratek – dolg, 8. lep – grd 

b) 1. vesel – žalosten, 2. dober – slab, 3. prijazen – neprijazen, 4. zdrav – bolan, 5. tih – glasen, 

6. zabaven – dolgočasen, 7. urejen – neurejen, 8. dober – slab 
 

48. To sta dedek in babica, ko sta se poročila. 

To je stric, ko se je preselil v novo hišo. 

To je teta, ko je imela maturantski ples. 

To je sestrična, ko je šla prvič v šolo. 
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To je brat, ko je naredil vozniški izpit. 

To sta oče in mama, ko sta šla na poročno potovanje. 

To je bratranec, ko se je rodil. 

To je sestra, ko se je naučila smučati.  
 

51. a) Ko, b) Kadar, c) Kadar, č) Ko, d) Kadar, e) Ko, f) Ko, g) Kadar, h) Ko, i) Kadar, j) Ko, k) Ko, l) Ko, 

m) Ko, n) Kadar 
 

52. Andrej bi rad postal učitelj. 

Alenka in Marko bi rada imela otroka.  

Andrej in Sanja bi šla rada na plesni tečaj. 

Miha bi rad jedel pico. 

Prijatelji bi šli radi na smučanje. 

Eva, Maja, Anja bi šle rade na morje. 

Rok bi rad imel psa. 

Nataša bi si rada postrigla lase. 

Tanja bi rada kupila nove čevlje. 

Nina bi rada kupila kolo. 

Darja bi rada potovala. 

Sonja bi rada naredila vozniški izpit. 

Matic bi rad igral bobne. 

Špela bi rada študirala biologijo. 

Nik bi rad imel nov telefon. 

Bojan bi rad kupil novo hišo. 

Tim in Ana bi rada šla v kino. 

Tadej in Jakob bi rada jedla torto. 
 

53.  

 
54. a) Janez ima psa Sultana. 

b) Janja ima morskega prašička. 

c) Sonja ima kačo. 

č) Marko ima perzijsko mačko. 

d) Mija ima kanarčka. 

e) Gregor ima belega zajca. 

f) Mateja ima želvo Rozo. 
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g) Tjaša ima zlato ribico. 

h) Tine ima hrčka. 

 

55. To je moja mačka Mica. Je črne in bele barve – njen  smrček in rep sta črna, tačke pa so bele. 

Njena dlaka je zelo mehka. Vesel sem, da jo imam. 

 

56. Tinka ima psa. 

Rok ima morskega prašička. 

Polona ima zlato ribico. 

Jure ima mačko. 
 

57.  

 
   

58. a) Kaj bi bil, če bi bil barva?. 

b) Kaj bi bil, če bi bil dan v tednu? 

c) Kaj bi bil, če bi bil zelenjava? 

č) Kaj bi bil, če bi bil žival? 

d) Kaj bi bil, če bi bil oblačilo? 

e) Kaj bi bil, če bi bil rastlina? 

f) Kaj bi bil, če bi bil avto? 

g) Kaj bi bil, če bi bil država? 

60. a) me, b) te, c) jo, č) naju, d) vaju, e) jima, f) nas, g) jih, h) vas 

 

61. a) 1. ga, 2. jo, 3. ga, 4. jo, 5. te 
 

b) 1. ju, 2. ju, 3. ju, 4. nama, 5. naju 
 

c) 1. jih, 2. vas, 3. vas, 4. jih, 5. jih 



 1 Jaz in moja družina 
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62. Dialog 1: 

UČITELJICA: Simona, a te lahko nekaj vprašam? 

UČENKA: Seveda me lahko. 

UČITELJICA: A mogoče veš, zakaj Matjaž že tri dni manjka pri pouku? 

UČENKA: Ne vem, lahko ga pa pokličem in vprašam. 
 

Dialog 2: 

JANKO: Darja, a te lahko nekaj vprašam?  

DARJA: Seveda me lahko. 

JANKO: A imaš ti res dve sestri? 

DARJA: Seveda ju imam. 

JANKO: Koliko sta pa stari?  

DARJA: Ne povem. Kar pokliči ju in vprašaj. 
 

Dialog 3: 

JAN: Punci, a vaju lahko povabim na pijačo? 

MIRA in META: Čakava sošolko Tejo. A jo lahko povabimo zraven?. 

JAN: Ja, seveda.  
 

Dialog 4:  

RAVNATELJ: Učenci, moram vas pohvaliti, zelo dobro ste organizirali šolski ples.  

PREDSEDNIK RAZREDA: Hvala, gospod ravnatelj. Želeli smo vas vprašati, če lahko šolski ples 

organiziramo tudi naslednji mesec? 

RAVNATELJ: Ja, seveda ga lahko. Dogovorite se in me obvestite. 
 

Dialog 5:  

UČENEC: A vas lahko nekaj vprašam? 

KNJIŽNIČARKA: Seveda. 

UČENEC: Kje imate knjige za domače branje? 

KNJIŽNIČARKA: Imamo jih na tretji polici. Kaj pa iščeš? 

UČENEC: Iščem knjigo Mali princ. A jo imate? 

KNJIŽNIČARKA: Ja, še ena nam je ostala. Jo boš vzel? 

UČENEC: Seveda. 

 

63. A igraš šah? – Seveda ga igram. 

A pišeš dnevnik? – Seveda ga pišem. 

A imaš izpit za motor? – Seveda ga imam. 

A igraš namizni tenis? – Seveda ga igram. 

A gledaš romantične filme? – Seveda jih gledam. 

A imaš profil na Facebooku? – Seveda ga imam. 

A ješ olive? – Seveda jih jem. 

A poslušaš klasično glasbo? – Seveda jo poslušam. 

A imaš hišne ljubljenčke? – Seveda jih imam. 

A poznaš Meto in Mijo? – Seveda ju poznam. 

A me imaš rad? – Seveda te imam rad. 



 1 Jaz in moja družina 
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65.  

 
66.  

 
 



 2 Dober tek! 
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1.  

 

 
2.  

 

 
3. a) sir, b) jogurt, c) maslo, č) smetana 

 
4. a) meso, b) jajca, c) riba, č) riž, d) piškot, e) jabolčni zavitek, f) torta, g) krof, h) kruh 

 
 

5. a) salama, b) rogljiček, c) špageti, č) klobasa, d) žemlja, e) hrenovka, f) pašteta, g) makaroni 

 
6.  

sadje zelenjava mlečni izdelki 

limona 
jabolko 
češnja 
hruška 

marelica 

krompir 
česen 

cvetača 
grah 
zelje 

maslo 
sir 

jogurt 
smetana 



 2 Dober tek! 
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meso živila iz žit pijača 

meso 
salama 
klobasa 

hrenovka 
pašteta 

kruh 
žemlja 

rogljiček 
piškot 

makaroni 

voda 
sok 
čaj 

pivo 
kakav 

 

7. a) kot, b) rad/a, c) kot, č) ali, d) raje, e) kot, f) najljubša, g) raje, h) najljubše, i) najraje, j) rad/a, 
k) najljubši, l) najraje 
 

8. b) 
1. Katero, 2. Katero, 3. Kateri, 4. Katera, 5. Katere, 6. Katere 
 

9. a) Katera je tvoja najljubša jed?, Ali jo znaš speči? 
b) Katero hrano imaš rad?, Ali znaš kuhati? 
c) Ali poješ veliko sadja?, Katero je tvoje najljubše sadje? 
č) Ali ješ morsko hrano?, Zakaj?  

 

10. a) Pojedel sem juho, čeprav je bila zelo vroča. 
b) Včasih jem hitro hrano, čeprav ni zdrava.  
c) Pojedel sem jabolko, čeprav je bilo zelo kislo. 
č) Rad pečem, ker imam rad sladke stvari. 
d) Skuhala sem rižoto, čeprav ni moja najljubša jed. 
e) Ne jem mesa, ker sem vegetarijanec. 

 

11. a) To je kruh. / Jem kruh. / Ne jem kruha. 
b) To je sir. / Jem sir. / Ne jem sira. 
c) To je salama. / Jem salamo. / Ne jem salame. 
č) To je pašteta. / Jem pašteto. / Ne jem paštete. 
d) To je meso. / Jem meso. / Ne jem mesa. 
e) To je riž. / Jem riž. / Ne jem riža. 
f) To je smetana. / Jem smetano. / Ne jem smetane. 
g) To je mleko. / Pijem mleko. / Ne pijem mleka. 
h) To je sok. / Pijem sok. / Ne pijem soka. 
i) To je pivo. / Pijem pivo. / Ne pijem piva. 
j) To je kava. / Pijem kavo. / Ne pijem kave. 
k) To je čaj. / Pijem čaj. / Ne pijem čaja. 
l) To je kakav. / Pijem kakav. / Ne pijem kakava. 

 

12. a)  
Lara ima rada pico, čokolado, grozdje, sir. 
Lara ne mara paštete, kave, cvetače, zelja. 

 

b)  
Luka ima rad geografijo, angleščino, telovadbo, glasbo. 
Luka ne mara zgodovine, kemije, biologije, fizike. 
 

c) 
Liza ima ravnilo, kemični svinčnik, flomaster, svinčnik. 
Liza nima lepila, radirke, šilčka, šestila. 



 2 Dober tek! 
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č) 
Martin ima učbenik, knjigo, peresnico, zvezek. 
Martin nima mape, slovarja, atlasa, kalkulatorja. 

 
13. a)  

1. Ne maram špinače. 
2. Ne jem paradižnika.  
3. Nikoli ne pijem kave. 
4. Oprosti, nimam časa. 
5. Ne potrebujem ravnila. 
6. Ne igram kitare. 
7. Nisem poslušal učiteljice. 
8. Ne najdem mobitela. 
9. Peter ni videl obvestila. 
10. Danes ne pišemo testa. 
11. Nisem kupil sladoleda. 
12. Nisem poslala sporočila. 
13. Jan ni naredil naloge. 
14. Ne poznam Ane. 
15. Nisem prebral navodila. 

 
b)  
1. Tjaša ne mara morske hrane. 
2. Luka ne je zelene solate.  
3. Ana ne pije vročega čaja. 
4. Nimamo velikega stanovanja. 
5. Ne potrebujem novega računalnika. 
6. Ne igram namiznega tenisa. 
7. Rok ne posluša klasične glasbe. 
8. Ne najdem delovnega zvezka. 
9. Že dolgo nisem videl njene sestre. 
10. Ne znam napisati zanimivega referata. 
11. Jon ni kupil novega mobitela. 
12. Vesna ni poslala elektronske pošte. 
13. Nisem naredil domače naloge. 
14. Ne poznam tvojega brata. 
15. Nisem še prebral domačega branja. 

 
14.  

 EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

1. oseba imam nimam imava nimava imamo  nimamo 

2. oseba imaš nimaš imata nimata imate nimate 

3. oseba ima nima imata nimata imajo nimajo 

 
15. a) nimam, b) nimamo, c) nimamo, č) nimamo, d) nima, e) nimam, f) nimam, g) nimam, h) nima, 

i) nimam 
 

16. a) veliko družino  Nimam velike družine.  
b) mlajšega brata  Nimam mlajšega brata. 
c) starejšo sestro  Nimam starejše sestre. 
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č) hišnega ljubljenčka  Nimam hišnega ljubljenčka. 
d) veliko stanovanje  Nimamo velikega stanovanja. 
e) velik vrt  Nimamo velikega vrta.  
f) nov avto  Sosed nima novega avta.  
g) prijaznega psa  Soseda nima prijaznega psa. 
h) veliko hišo  Sosedi nimajo velike hiše. 
 

17. a)  
1) Mama kuha kosilo. → Mama ne kuha kosila. 
2) Peter je malico. → Peter ne je malice.  
3) Anja pije sok. → Anja ne pije soka. 
4) Zala ima rada sladoled. → Zala nima rada sladoleda. 
5) David je naročil pico. → David ni naročil pice. 
6) Mama je spekla torto. → Mama ni spekla torte. 
7) Jakob je kupil sendvič. → Jakob ni kupil sendviča. 
 
b) 
1) Nika je jedla mešano solato. → Nika ni jedla mešane solate. 
2) Luka pije vroč čaj. → Luka ne pije vročega čaja. 
3) Eva dela domačo nalogo. → Eva ne dela domače naloge. 
4) Lara je brala zanimivo knjigo. → Lara ni brala zanimive knjige. 
5) Sara je kupila nov mobitel. → Sara ni kupila mobitela. 
6) Ana pozna mojega brata. → Ana ne pozna mojega brata. 
7) Žan je gledal nov film. → Žan ni gledal novega filma. 

  
18. a) Ne maram riža. 

b) Rad/a imam špinačo. 
c) Ne maram paprike. 
č) Rad/a imam jogurt.  
d) Ne maram mleka.  
e) Rad/a imam čebulo. 
f) Ne maram graha.  
g) Rad/a imam grozdje. 
h) Ne maram zelja.  
i) Rad/a imam sir. 

19. a) Rad imam jogurt, mleka pa ne pijem. 
b) Rad imam sadje, ampak ne maram grozdja. 
c) Jem zelenjavo, samo cvetače ne maram. 
č) Rada imam paradižnik, ne maram pa paprike. 
d) Jem meso, ne maram pa paštete. 
e) Pijem kakav, ampak mleka pa ne maram.  

 
20. a) A imaš mogoče zeleno barvico? – Ne,  zelene barvice žal nimam. 

b) A imaš mogoče moder flomaster? – Ne, modrega flomastra žal nimam. 
c) A imaš mogoče črn kuli? – Ne, črnega kulija žal nimam. 
č) A imaš mogoče rdečo barvico? – Ne, rdeče barvice žal nimam.  
d) A imaš mogoče nalivno pero? – Ne, nalivnega peresa žal nimam. 
e) A imaš mogoče lepilni trak? – Ne, lepilnega traka žal nimam. 
f) A imaš mogoče tehnični svinčnik? – Ne, tehničnega svinčnika žal nimam. 
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21. a) 
Ker skrbim za zdravo prehrano, vsak dan jem sadje in zelenjavo. Vsak dan zajtrkujem, da dobim 
energijo za ves dan. V šoli nimamo malice, ampak jo prinesem s sabo. Ponavadi pojem jabolko 
ali kakšno drugo sadje. Gotovo poznate pregovor »Jabolko na dan odžene zdravnika stran.« 
Jem meso, ampak ne pogosto. Morske hrane pa ne jem, ker imam alergijo. Najraje pijem vodo.  

 
b) 
Nisem izbirčen, jem vse. Če sam kuham, naredim testenine s tuno. Testenine na različne načine 
so mi najbolj všeč. Od sadja imam najraje ananas in melone, čeprav na saje pogosto pozabim in 
ga ne jem vsak dan. Ne pozabim pa na sladkarije. Narediti znam tiramisu. Običajno je kar 
dober. Obožujem tudi hitro hrano, čeprav vem, da ni najbolj zdrava. Tudi pice imam rad. 
 
c)  
Ker rad dolgo spim, se mi zjutraj mudi, zato ponavadi ne zajtrkujem. V šoli imamo malico ob 
10h in takrat sem že malo lačen. Kuharice vedno pripravijo dobro malico. Kosilo jem doma. Čez 
teden ga ponavadi skuha mama, za vikend pa kuha oče. Njegova specialiteta so rižote. Včasih 
kakšno stvar pripravim tudi jaz. Znam skuhati zelenjavno juho, krompir … Peči pa ne znam. 
Enkrat sem poskusil narediti čokoladno torto za prijateljičin rojstni dan, ampak ni bila najboljša. 
Mislim, da bi moral bolj paziti, kaj piše v kuharski knjigi. 

 
22. a)  

 Kaj je danes za malico? 

 Kruh in sir. 

 A samo to? 

 Ne, pa še jogurt je. 

 O, fino. A je sadni ali navadni? 

 Sadni. 
b)  

 O, kako sem že lačen. Komaj čakam kosilo. 

 Jaz tudi, Kaj pa je danes? 

 Mislim, da je meso, krompir in solata. 

 Kaj pa je za sladico? 

 Sladoled. 

 Odlično! 

 Ja, se strinjam. 
c) 

 A imamo danes za malico marmelado? 

 Ne. 

 Kaj pa imamo? 

 Kruh in pašteto. 

 A je tudi kaj za piti? 

 Sok. 
č) 

 Kaj je danes za kosilo? 

 Juha, klobasa in riž. 

 A je tudi solata? 

 Ja, paradižnikova. 

 Kaj pa sladica? 

 Ne. 
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23. a) žlico 
b) pladenj  
c) prtiček 
č) vilice 
d) žličko 
e) skodelica 
f) nož 
g) kozarec 
h) krožnik 

 
24. a) Čaj brez sladkorja in limone, prosim. 

b) A lahko dobim špagete brez omake, prosim. 
c) Sendvič brez majoneze, prosim. 
č) Rada bi solato brez kisa in brez olja. 
d) Pico brez šunke, prosim. 
e) A lahko dobim kebab, ampak brez solate in paradižnika? 
f) Hamburger brez kumarice, prosim. 
g) A lahko dobim zrezek brez priloge, prosim? 

 
25. a) A lahko dobim še en kos pice, prosim? 

b) Rad bi kepico čokoladnega sladoleda. 
c) A lahko dobim še eno porcijo pireja? 
č) Kozarec navadne vode, prosim. 
d) Pojedel sem poln krožnik juhe. 
e) Tako sem žejen, da bi spil liter vode! 
f) A boš skodelico čaja? 
g) V čaj sem dal žličko sladkorja. 
 

26. kozarec: soka, mleka, vina, kokakole,  
skodelica: kave, kakava, čaja, 
krožnik: pomfrija, juhe, solate 
kos: torte, kruha, pečenke, pice, jabolčnega zavitka 
porcija: riža, krompirja 
kepica: sladoleda 

27. a) Kozarec kokakole, prosim. 
b) Kozarec soka, prosim. 
c) Skodelico mleka, prosim. 
č) Krožnik pomfrija, prosim. 
d) Kos pice, prosim. 
e) Kepico sladoleda, prosim. 
f) Kos kruha, prosim. 
g) Kos torte, prosim. 

 
28. a) Koliko juhe boš? – Ne veliko. 

b) Koliko sladoleda boš? – Dve kepici. 
c) Koliko pice boš? – En kos. 
č) Koliko krompirja boš? – Čisto malo, prosim. 
d) koliko kruha boš? – Dva kosa. 
e) Koliko solate boš? – Veliko, prosim. 
f) Koliko mleka boš? – Eno skodelico, prosim. 
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g) Koliko torte boš? – Samo pol kosa, prosim. 
h) Koliko soka boš? – En kozarec, prosim. 
i) Koliko riža boš? – Ne veliko. 
j) Koliko pomfrija boš? – Veliko.  

 
29. a) denarja, b) dela, c) dela, č) časa, d) denarja, e) časa, f) dela, g) časa, h) dela, i) denarja 

 
30. a) Alergična sem na oreščke. – A so v piškotih lešniki? 

b) Zelo rad imam solato. – Oprostite, a lahko dobim še malo solate? 
c) Zelenjave ne jem tako pogosto. Špinača mi sploh ni všeč. – A lahko dobim ta zrezek z rižem, 
ampak brez špinače, prosim? 
č) Sem vegetarijanka. – A lahko dobim vegetarijansko kosilo, prosim? 
d) Imam alergijo na gluten. – A imate kruh brez glutena?  
 

31. a) Marija ima rada sveže sadje in zelenjavo. Vsako jutro spije kozarec vode. Pravi, da je to zdravo. 
Danes je za zajtrk pojedla še jogurt in hruško. Za kosilo je skuhala zelenjavno juho. Ker njen sin 
Luka ne mara zelenjave, je pripravila tudi pečenega piščanca, kot prilogo pa riž. Za večerjo je 
pojedla krožnik paradižnikove solate in kos črnega kruha. 
 
b) Filip ima rad meso, zelenjave pa ne mara preveč. Danes je za zajtrk pojedel kos kruha in malo 
salame. V šoli so imeli za malico burek, jogurt in banano. Za kosilo je pojedel velik dunajski zrezek, 
nekaj krompirja in malo omake, za sladico pa veliko skodelico sladoleda. Zvečer je pojedel še kos 
jabolčnega zavitka, ki ga je spekla njegova mama. 
 

32.  

 
 
33. a) 

Dober dan! Prosim? 
Dober dan! Hamburger, prosim. 
A boš tudi pijačo? 
Ja, kokakolo, prosim. 
Veliko ali malo? 
Malo, prosim. 
3,40, prosim. 
Izvolite. 
60 centov vračam. Pa dober tek! 
Hvala. 
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b) 
Dober dan! Prosim? 
Dober dan. Kebab bi, prosim. 
Ja. Kaj dam noter? Solato, zelje, čebulo … 
Brez čebule, drugo pa lahko, prosim. 
A boš kaj pil? 
Ne, hvala. 
To je 3 evre. 
Izvolite. 
Hvala. Dober tek! 
Hvala! Nasvidenje. 
 

34. a) 
2 Živjo! Burek, prosim. 
1 Živjo! Kaj boš? 
4 Ne, hvala. 
3 Ja. Še kaj drugega? 
6 Izvolite. 
5 2 evra, prosim 
 
b)  
3 Ja. Še kaj?  
1 Dober dan! Prosim? 
6 V redu. 
4 Še en pomfri, prosim. 
5 Pomfri bo takoj. Na hamburger pa bo treba malo počakati. 
2 A lahko dobim hamburger brez kumarice, prosim. 
 
c)  
1 Dober dan! Prosim?  
6 Hvala. 
3 Joj, morske pa danes žal nimamo. A boste katero drugo? 
2 En kos morske pice bi, prosim. 
5 Ja, kraško pa imamo. Izvolite. 
4 Škoda. A imate kraško? 

35. Primer rešitev: 
a)  
▪ Halo kosilo, prosim! 
▫ Dober dan. Eno morsko pico, prosim 
▪ A boste tudi pijačo? 
▫ Ne, hvala. 
▪ Kam pa naj vam dostavimo? 
▫ Na naslov Cankarjeva 4, Ljubljana 
▪ A mi poveste še telefonsko številko? 
▫ 030 873 693 
▪ Nasvidenje. 
▫ Nasvidenje. 
 
b)  
▪ Dober dan. Picerija Oliva, prosim? 
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▫ Dober dan. Rada bi naročila pico.  
▪ Še kaj drugega? 
▫ Še veliko solato, prosim.  
▪ A mi poveste svoj naslov in telefonsko številko? 
▫ Ljubljanska cesta 125, telefon pa je 031 321 819.  
▪ Zmenjeno. Se vidimo. 
▫ Kako hitro bo pa pripravljeno?  
▪ Približno čez eno uro. 
▫ Velja. Hvala. Na svidenje. 
 

36. a) Rad/a imam hruške. – Ne maram hrušk. 
b) Rad/a imam pomaranče. – Ne maram pomaranč. 
c) Rad/a imam jabolka. – Ne maram jabolk. 
č) Rad/a imam jagode. – Ne maram jagod. 
d) Rad/a imam banane. – Ne maram banan. 
e) Rad/a imam palačinke. – Ne maram palačink. 
f) Rad/a imam piškote. – Ne maram piškotov. 
g) Rad/a imam špagete. – Ne maram špagetov. 
h) Rad/a imam makarone. – Ne maram makaronov. 
i) Rad/a imam ribe. – Ne maram rib. 
j) Rad/a imam hrenovke. – Ne maram hrenovk. 
k) Rad/a imam klobase. – Ne maram klobas. 
 

37. a) Pogosto jem sladkarije. – Nikoli ne jem sladkarij. 
b) Pogosto jem ribe. – Nikoli ne jem rib. 
c) Pogosto iščem ključe. – Nikoli ne najdem ključev. 
č) Pogosto gledam dokumentarne filme. – Nikoli ne gledam dokumentarnih filmov. 
d) Rad gledam stare fotografije. – Nikoli ne gledam starih fotografij. 
e) Pogosto berem zgodovinske knjige. – Nikoli ne berem zgodovinskih knjig. 
f) Pogosto berem športne revije. – Nikoli ne berem športnih revij. 
g) Pogosto obujem elegantne čevlje. – Nikoli ne obujem elegantnih čevljev. 
h) Doma vedno nosim copate. – Nikoli ne nosim copatov. 
i) Rad/a nosim ozka oblačila. – Nikoli ne nosim ozkih oblačil. 
j) Pogosto nosim kavbojke. – Nikoli ne nosim kavbojk. 
k) Nosim očala. – Ne nosim očal. 
 

38.  
zvezek 
1 zvezek 
2 zvezka 
3 zvezki 
4 zvezki 
5 zvezkov 

barvica 
1 barvica 
2 barvici 
3 barvice 
4 barvice 
5 barvic 

ravnilo 
1 ravnilo 
2 ravnili 
3 ravnila 
4 ravnila 
5 ravnil 

ananas 
1 ananas 
2 ananasa 
3 ananasi 
4 ananasi 
5 ananasov 

banana 
1 banana 
2 banani 
3 banane 
4 banane 
5 banan 

jabolko 
1 jabolko 
2 jabolki 
3 jabolka 
4 jabolka 
5 jabolk 

meter 
1 meter 

kilogram 
1 kilogram 

liter 
1 liter 
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2 metra 
3 metri 
4 metri 
5 metrov 

2 kilograma 
3 kilogrami 
4 kilogrami 
5 kilogramov 

2 litra 
3 litri 
4 litri 
5 litrov 

sekunda 
1 sekunda 
2 sekundi 
3 sekunde 
4 sekunde 
5 sekund 

minuta 
1 minuta 
2 minuti 
3 minute 
4 minute 
5 minut 

leto 
1 leto 
2 leti 
3 leta 
4 leta 
5 let 

evro 
1 evro 
2 evra 
3 evri 
4 evri 
5 evrov 

odstotek 
1 odstotek 
2 odstotka 
3 odstotki 
4 odstotki 
5 odstotkov 

kos 
1 kos 
2 kosa 
3 kosi 
4 kosi 
5 kosov 

 
39. a) Sara je kupila 5 svinčnikov, 2 šilčka, 7 map, 3 zvezke, 6 čopičev, 8 flomastrov, 1 lepilo in 3 

ravnila. 

b) Peter je vzel 2 puloverja, 8 kratkih majic, 1 pas, 1 kavbojke, 9 spodnjih hlač, 1 kopalke, 5 
kratkih hlač in 1 športne copate. 

c) Mama je kupila 6 jabolk, 3 hruške, 7 marelic, 2 breskvi, 4 pomaranče, 5 banan, 2 limoni in 1 
lubenico.  

40. En ananas, sto češenj, petdeset jagod, deset do štirinajst marelic, sedem jabolk, šest do osem 
banan, štiri do šest hrušk, štiri do šest limon, štiri do šest pomaranč 
 

41. a) Na mizi je šest kozarcev.  
b) Na mizi so tri skodelice. 
c) Na mizi sta dve steklenici. 
č) Na mizi je deset krožnikov. 
d) Na mizi je osem vilic. 
e) Na mizi je sedem čajnih žličk. 
f) Na mizi je devet prtičkov. 
g) Na mizi je en pladenj. 
h) Na mizi je pet nožev. 
i) Na mizi so štiri žlice. 
 

42. a) Pevci pojejo. Pet pevcev poje visoko, pet pa nizko. 
b) Punce rolajo. Nekaj punc rola odlično, nekaj pa ne tako dobro. 
c) Fantje tečejo. Nekaj fantov teče hitro, nekaj pa počasi. 
č) Prijatelji igrajo nogomet. Nekaj prijateljev igra dobro, nekaj pa ne tako dobro.  
d) Učenke klepetajo. Nekaj učenk klepeta tiho, nekaj pa glasno. 
e) Učenci jejo kosilo. Nekaj učencev je testenine, nekaj pa rižoto. 
f) Plesalke plešejo. Pet plesalk pleše elegantno, pet pa ne tako elegantno. 
g) Prijateljice pijejo kavo. Nekaj prijateljic pije belo kavo, nekaj pa črno. 
 

43. a) Pet baletk pleše.  
b) Dva učenca igrata nogomet. 
c) Pet prijateljev kolesari.  
č) Tri punce plavajo. 
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d) Dva prijatelja igrata tenis. 
e) Pet sošolk teče. 
f) Pet igralk igra košarko. 
g) Štirje igralci igrajo odbojko. 
h) Šest prijateljic gre na sprehod. 
i) Sedem sošolcev gleda televizijo. 
j) Trije prijatelji berejo. 
k) Štirje bratje jejo. 
l) Pet prijateljic nakupuje. 
m) Tri sosede se pogovarjajo. 
n) Devet učencev se uči. 
 

44. a) Bananovci so visoki od 3 do 7 metrov. Na enem zraste od 30 do 50 kilogramov banan. 
b) Na enem drevesu lahko zraste od 225 do 270 kilogramov limon v enem letu. 
c) Drevesa, na katerih rastejo pomaranče, so visoka približno 9 metrov in imajo lahko več kot 
60000 cvetov, a le en odstotek cvetov se spremeni v sadež. Tako na enem drevesu zraste 
približno 600 pomaranč. 
č) Paradižnik vsebuje od 93 do 96 odstotkov vode in ima zelo malo kalorij. 
d) Vsak Slovenec poje približno 3 kilograme hrušk, 11 kilogramov banan, 15 kilogramov limon in 
pomaranč ter 32 kilogramov jabolk na leto oziroma pol jabolka na dan. 
e) Vsak Slovenec poje 8 kilogramov paradižnika, 10 kilogramov solate in približno 33 kilogramov 
krompirja na leto.   
 

45. a) Koliko hrušk si kupila? – Eno kilo. 
b) Koliko obrokov na dan poješ? – Štiri. 
c) Koliko špagetov boš? – Čisto malo, prosim. 
č) Koliko hamburgerjev si naročil? – Dva. 
d) Koliko makaronov boš? – Veliko. 
e) Koliko jabolk si prinesla? – Pet. 
f) Koliko krofov si kupil? – Tri. 
g) Koliko piškotov si že pojedla? – Nobenega. 
h) Koliko jajc potrebuješ za torto? – Štiri. 
i) Koliko limon naj kupim? – Pol kile. 
j) Koliko banan daš v sadno solato? – Samo eno. 
 

46. a) Pojedel sem nekaj sladkih marelic. 
b) Kupila se škatlo čokoladnih piškotov. 
c) Za kosilo sem pojedla krožnik odličnih špagetov po milansko. 
č) Ne maram kislih kumaric, ker mi njihov okus ni všeč. 
d) Ker smo imeli goste, sem moral pomiti veliko umazanih krožnikov. 
e) Ker sem alergična na morsko hrano, ne jem rib. 
 

47. A si kupil vse, kar je pisalo na listku? 
Ja, skoraj vse. 
A si prinesel špagete? 
Ne, špagetov nisem kupil. Raje sem vzel makarone, ker so bili v akciji. 
To je tudi v redu. Kaj pa paradižnik za omako? 
Ja, seveda. 
Kaj pa sadje? A si kupil jagode? 
Ne, jagod niso imeli, kupil pa sem pomaranče, banane, kilogram češenj in en ananas. 
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A si kupil krofe? 
Ne. Ker niso imeli krofov, sem kupil nekaj rogljičkov. 
Ja, fino, kaj pa kruh? A si ga kupil? 
Ja, kruh sem prinesel in še dve žemlji. 
 

48. a) tečaj slovenščine  Hodim na tečaj slovenščine. 
b) zemljevid Slovenije  Za geografijo potrebujem zemljevid Slovenije. 
c) atlas sveta  Mama je kupila nov atlas svet. 
č) glavno mesto Slovenije  Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. 
d) center mesta  Fakulteta je v centru mesta. 
e) učitelj matematike  To je naš novi učitelj matematike. 
f) učiteljica klavirja  Ana je po poklicu učiteljica klavirja. 
g) profesor nemščine  Profesor nemščine je zelo prijazen. 
h) profesorica kemije  Iščem profesorico kemije. 
i) študent fizike  razstavo je pripravil študent fizike. 
j) študentka medicine  Nina je študentka medicine. 
 

49. a) 
Ime mi je Lara Golob. Hodim na Osnovno šolo Franceta Bevka. Sem učenka devetega razreda. V 
našem razredu je 25 učencev: 12 fantov in 13 punc. Naša razredničarka je Meta Zupan, ki je 
učiteljica zgodovine. Naslednje leto bom šla v srednjo šolo. Rada bi se vpisala na Gimnazijo 
Jožeta Plečnika. 
 
b) 
Sem Anže Kovač. Hodim v drugi letnik srednje ekonomske šole. Že 5 let treniram nogomet. V 
našem klubu je veliko dobrih igralcev. Skupaj smo doživeli že veliko lepih trenutkov in dosegli 
nekaj zmag. 
 
c) 
Lik sestavlja 8 kvadratov. Stranica enega kvadrata meri 10 centimetrov. Koliko meri obseg lika? 
Odgovor: 140 cm 
 

50. Okusna hrana, le rižota je bila malo preslana.  
Odlična sadna solata! Sladko grozdje in sočna melona – dobra kombinacija! 
Krompir sploh ni bil kuhan, pečenka pa je bila mrzla! 
Preslana juha in trd zrezek – a je to za vas kosilo!? 
Zrezek ni bil v redu. Bil je masten in solata je bila prekisla. Natakar pa je bil zelo prijazen. 
Hrana je bila zelo okusna. Piščanec je bil ravno prav pečen. Tudi postrežba je bila zelo dobra! 
 

51. a) Kranjska klobasa prihaja iz Gorenjske, znana pa je tudi drugod po Sloveniji in zunaj Slovenije. 
b) Prekmurska gibanica izvira iz Prekmurja. Sestavljena je iz testa in iz nadevov. 
c) Idrijski žlikrofi prihajajo iz Idrije. So iz testa in krompirjevega nadeva. 
č) Žgance pripravimo iz moke, ki jo skuhamo ali prepražimo. 
d) Pica izvira iz Neaplja, iz Italije. 
e) Ime za špansko jed paella izvira iz stare francoske besede 'paele' in pomeni 'ponev'. Paella je 
pripravljena iz riža, mesa in fižola. 
f) Čeprav je dunajski zrezek ime dobil po glavnem mestu Avstrije – Dunaju, ne izvira iz Avstrije. 
Verjetno je v Avstrijo prišel iz severne Italije, iz mesta Milano.  
 

52. a) Šli smo na ekskurzijo v Prekmurje. – Iz Prekmurja izvira prekmurska gibanica. 
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b) Šli smo na Štajersko. – Iz Štajerske prihaja dobro vino. 
c) Šli smo na izlet na Ptuj. – S Ptuja prihajajo kurenti, ki so tradicionalne pustne maske. 
č) Šli smo na ekskurzijo v Vrbo. – Iz Vrbe je bil France Prešeren, ki je pomemben slovenski pesnik. 
d) Odpeljali smo se na Bled. – Z Bleda so blejske kremšnite. 
e) Odpeljali smo se v Bohinj. – Iz Bohinja prihaja dober sir. 
f) Šli smo na ekskurzijo na Vrhniko. – Z Vrhnike je bil znan slovenski pisatelj Ivan Cankar. 
g) Šli smo v Idrijo. – Iz Idrije so žlikrofi in idrijske čipke. 
h) Odpeljali smo se v Lipico. – Iz Lipice izvirajo konji lipicanci. 
i) Šli smo na izlet na Kras. – S Krasa prihaja odličen pršut. 
 

53. a) Jon je šel v trgovino, vendar ni nič kupil. 
b) Ana bi rada pekla palačinke, vendar nimam moke. 
c) Tina bi rada zaklenila vrata, vendar ne najde ključev. 
č) Peter bi rad kupil novo kolo, vendar nima denarja.  
d) Simon bi šel rad ven, vendar mora narediti domačo nalogo. 
e) Iva bi rada gledala televizijo, vendar je pokvarjena. 

55. a) 
Kateri je tvoj najljubši praznik in zakaj? – Velika noč, ker je takrat pomlad. 
Kako pa praznujete? – Vedno imamo tradicionalni velikonočni zajtrk. 
Ali jeste kakšne posebne jedi? – Potico, šunko, hren in seveda pirhe. 
Kdo pa to pripravi? – Potico ponavadi speče mama, pirhe pa barvava jaz in brat. 
 
b) 
Kateri je tvoj najljubši praznik? – Bajram. 
Kakšen praznik pa je to? – To je muslimanski praznik. Traja tri dni. Praznujemo konec posta, ki 
traja en mesec. Ta mesec cel dan, od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, ne smemo jesti in 
piti. To obdobje imenujemo ramadan ali po slovensko ramazan. 
Kako ga pa praznujte? – Zjutraj gremo v mošejo, potem pa imamo bogato kosilo. Mama pripravi 
veliko hrane in slaščic. Damo si tudi darila. 
Kako pa se pravilno vošči? – Če rečeš »bajram Mubarek«, bo v redu.  
Kaj pa to pomeni? – Bajram pomeni praznik, Mubarek pa pomeni blagoslovljen, se pravi: 
blagoslovljen praznik. 
 

c) 
Kdaj imaš rojstni dan? – 30. aprila. 
Ali ga praznuješ? – Ja, seveda ga praznujem. 
Kako pa? – Po navadi povabim prijatelje in pridejo k meni domov. Skupaj poslušamo glasbo, se 
pogovarjamo … 
Ali imaš tudi torto? – Seveda. Letos sem jo pekla sama. Bila je čokoladna. 
Vau, bravo. Ali si dobila kakšno darilo? – Ja, mami in oči sta mi kupila nov nahrbtnik. Prijatelji pa 
so mi prinesli karte Ena, ker vejo, da rada igram družabne igre. 
 

56. a) Test pišemo petega oktobra/petega desetega. 
b) Na ekskurzijo gremo devetega novembra/devetega enajstega. 
c) Štiriindvajsetega decembra/štiriindvajsetega dvanajstega nimamo pouka. 
č) Sedmega februarja/sedmega drugega bomo imeli kulturni dan. 
d) Športni dan bomo imeli sedemindvajsetega marca/sedemindvajsetega tretjega. 
e) Naravoslovni dan bo prvega aprila/prvega četrtega. 
f) V petek, dvajsetega maja/dvajsetega petega, odpadeta zadnji dve uri pouka. 
g) V soboto, osemindvajsetega maja/osemindvajsetega petega, bomo imeli delovno soboto. 
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h) Zadnji dan šole je štiriindvajsetega junija/štiriindvajsetega šestega. 
i) Enaintridesetega avgusta/enaintridesetega osmega se končajo poletne počitnice.   
 

57. a) Prvega januarja praznujemo novo leto. 
b) Slovenski kulturni praznik je osmega februarja. 
c) Dan upora proti okupatorju je sedemindvajsetega aprila. 
č) Prvega in drugega maja praznujemo praznik dela. 
d) Petindvajsetega junija v Sloveniji praznujemo dan državnosti. 
e) Petnajstega avgusta je Marijino vnebovzetje. 
f) Enaintridesetega oktobra praznujemo dan reformacije. 
g) Prvega novembra je dan spomina na mrtve. 
h) Božič praznujemo petindvajsetega decembra. 
i) Dan samostojnosti in enotnosti je šestindvajsetega decembra. 

59. a) Danes je osmi februar. Danes smo osmega februarja. 
b) Danes je petindvajseti november. Danes smo petindvajsetega novembra. 
c) Danes je deseti marec. Danes smo desetega marca. 
č) Danes je prvi april. Danes smo prvega aprila. 
d) Danes je dvajseti december. Danes smo dvajsetega decembra.   
 

60. a) Česa, b) Česa, c) Kaj, č) Česa, d) Koga, e) Koga, f) Ali, g) Česa, h) Koga, i) Kaj, j) Koga, k) Ali, l) 
Kaj, m) Kdaj, n) Koliko, o) Od kod, p) Koliko, r) Ali, s) Kdaj, š) Od kod, t) Iz česa, u) Kdaj 
 

61. a) 
1. Ja, riž imam rad/a.   Ja, rad/a ga imam. 
2. Ja, kakav imam rad/a.   Ja, rad/a ga imam. 
3. Ja, papriko imam rad/a.   Ja, rad/a jo imam. 
4. Ja, pomfri imam rad/a.   Ja, rad/a ga imam. 
5. Ja, grozdje imam rad/a.   Ja, rad/a ga imam. 
6. Ja, marmelado imam rad/a.  Ja, rad/a jo imam. 
 

b) 
1. Ne, paštete ne maram.   Ne, ne maram je. 
2. Ne, lazanje ne maram.   Ne, ne maram je. 
3. Ne, špinače ne maram.   Ne, ne maram je. 
4. Ne, paradižnika ne maram.  Ne, ne maram ga. 
5. Ne, čebule ne maram.   Ne, ne maram je. 
6. Ne, kompota ne maram.   Ne, ne maram ga. 
 

c)  
1. Ne, goveje juhe ne maram.  Ne, ne maram je. 
2. Ja, svinjsko pečenko imam rad/a.  Ja, rad/a jo imam. 
3. Ne, krompirjeve solate ne maram. Ne, ne maram je. 
4. Ja, čokoladno mleko imam rad/a. Ja, rad/a ga imam. 
5. Ne, suhe salame ne maram.  Ne, ne maram je. 
6. Ja, sirov burek imam rad/a.  Ja, rad/a ga imam. 
7. Ne, pečenega piščanca ne maram. Ne, ne maram ga. 
8. Ja, čokoladno torto imam rad/a.  Ja, rad/a jo imam. 
9. Ne, navadnega jogurta ne maram. Ne, ne maram ga. 
10. Ja, jabolčni zavitek imam rad/a.  Ja, rad/a ga imam. 
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62. a) Leon ne mara rib. Nikoli jih ne je 
b) Sara ima rada božične praznike. Vsako leto se jih zelo veseli. 
c) Lena ne mara kač. Zelo se jih boji. 
č) Naša šola organizira športna tekmovanja. Pogosto se jih udeležim. 
d) Jakob se boji psov. Že od otroštva jih ne mara. 
e) Liza se vedno veseli dobrih ocen. Veseli se jih tudi njena mama. 
  

63. a) 
1. Ja, pijem jo.   Ne, ne pijem je. 
2. Ja, treniram jo.   Ne, ne treniram je. 
3. Ja, igram ga.   Ne, ne igram ga. 
4. Ja, imam ga.    Ne, nimam ga. 
5. Ja, imam jo.    Ne, nimam je. 
6. Ja, poznam ga.   Ne, ne poznam ga. 
7. Ja, zbiram jih.   Ne, ne zbiram jih. 
8. Ja, veselim se jih.   Ne, ne veselim se jih. 
9. Ja, bojim se jih.    Ne, ne bojim se jih. 
 

b) 
1. Ja, napisal sem ga.  Ne, nisem ga napisal. 
2. Ja, naredila sem jo.  Ne, nisem je naredila. 
3. Ja, prebrala sem ga.  Ne, nisem ga prebrala. 
4. Ja, našla sem jih.    Ne, nisem jih našla. 
5. Ja, učil sem se jo.   Ne, nisem se je učil. 
6. Ja, pisali ga bomo.  Ne, ne bomo ga pisali. 
7. Ja, pripravila ga bom.  Ne, ne bom ga pripravila. 
8. Ja, imeli jih bomo.  Ne, ne bomo jih imeli. 
9. Ja, udeležil se ga bom.  Ne, ne bom se ga udeležil. 
 

64. a) 

1. Ali lahko živiš brez računalnika? – Ne, brez njega ne morem živeti.  
2. Ali lahko živiš brez telefona?  – Ja, lahko živim brez njega. 
3. Ali lahko živiš brez televizije? – Ne, brez nje ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez nje. 
4. Ali lahko živiš brez interneta?  – Ne, brez njega ne morem živeti./Ja, lahko živim brez njega. 
5. Ali lahko živiš brez elektrike? – Ne, brez nje ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez nje. 
6. Ali lahko živiš brez športa? – Ne, brez njega ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njega. 
7. Ali lahko živiš brez glasbe? – Ne, brez nje ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez nje. 
8. Ali lahko živiš brez vode? – Ne, brez nje ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez nje. 
9. Ali lahko živiš brez čokolade? – Ne, brez nje ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez nje. 
10. Ali lahko živiš brez sladoleda? – Ne, brez njega ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njega. 
11. Ali lahko živiš brez sadja? – Ne, brez njega ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njega. 
12. Ali lahko živiš brez zelenjave? – Ne, brez nje ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez nje. 
 

b) 

1. Ali lahko živiš brez knjig? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
2. Ali lahko živiš brez časopisov?  – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
3. Ali lahko živiš brez učiteljev? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
4. Ali lahko živiš brez zvezkov? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
5. Ali lahko živiš brez filmov? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
6. Ali lahko živiš brez risank? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
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7. Ali lahko živiš brez sladkarij? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
8. Ali lahko živiš brez bombonov? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
9. Ali lahko živiš brez žvečilnih gumijev? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez 
njih. 
10. Ali lahko živiš brez prijateljev? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
11. Ali lahko živiš brez računalniških igric? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez 
njih. 
12. Ali lahko živiš brez počitnic? – Ne, brez njih ne morem živeti. /Ja, lahko živim brez njih. 
 

66. a) 1. ga, 2. je, 3. ga, 4. je, 5. je, 6. je, 7. je, 8. ga, 9. te 
 

b) 1. jih, 2. jih, 3. vas, 4. vas, 5. nas, 6. vas, 7. jih, 8. nas, 9. vas 
 

c) 1. ju, 2. naju, 3. ju, 4. vaju, 5. ju, 6. vaju, 7. ju, 8. vaju, 9. naju 
 

67. a) jo  
b) jo 
c) jih 
č) jih 
d) je 
e) je 
f) te  
g) jaz, jaz, te  
h) ga 
i) vas 
j) ona 
k) jih 
l) On  
m) ga 
n) jih 
 

68. a) 
Eva, kje si? Ne vidim te. 
Tukaj sem. A me zdaj vidiš? 
Ja, zdaj te pa vidim. 
 

b)  
Halo! Tjaša, a si to ti? 
Ne, jaz sem Damjana. 
Joj, oprostite, to je pomota. 
 

c)  
A me imaš rada? 
Seveda te imam rada. 
 

č) 
Halo! Halo! … Lara, ne slišim te. Signal je slab. A me ti slišiš? 
Ja, jaz te slišim. … Ne, zdaj te pa ne slišim več.  
 

69. a) Vse najboljše za rojstni dan! 
b) Srečno novo leto! 
c) Vesel božič! 
č) Lepe praznike! 



 2 Dober tek! 
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70.  
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1.  

 
2.  

 
 
3. a) Mateja je v parku. / Mi smo v slaščičarni. / Jaz sem v knjigarni. / Ana in Anže sta v kinu. / One 

so v cvetličarni. / Dijaki so v gledališču. / Mama in otroka so v trgovini. / Lu je v galeriji. 
 

b) Sošolki sta v učilnici. / Luka in Maja sta v knjižnici. / Učenci so v jedilnici. / Učiteljice in učitelji 
so v zbornici. / Učitelj za biologijo je v laboratoriju. / Dijaki so v telovadnici. 
 
c) Dijaki so na igrišču. / Sošolci so na tekmi. / Učenci in učenke so na hodniku. / Družina Kobal je 
na pikniku. / Prijatelji so na koncertu. / Oni so na pici. / Otroci so na zabavi. / Maja in Tina sta na 
morju.   
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4. a) 
1. Blaž in Sara sta v piceriji. 
2) Teja je na morju. 
3) Dobiva se na postaji. 
4) Kje si pustil motor? Na parkirišču. 
5) Učiteljica je v laboratoriju. 
6) Kartico Urbana lahko napolniš tudi v trafiki. 
7) Ali si že bil kdaj v gledališču? 
8) Ugani, koga sem srečala v kinu. 
9) Moja mama dela na Ptuju. 
10) Na pikniku smo jedli hamburgerje. 
11) Rože za babico bom kupila v cvetličarni. 
12) Tanja se vedno uči v knjižnici. 
13) Moja teta dela v knjigarni. 
14) Maja vsak dan plava v bazenu. 

  
b) 
1) Enkrat na mesec jemo v kitajski restavraciji. 
2) Moj oče dela v stari bolnišnici. 
3) Peter in Maja se v novem stanovanju dobro počutita. 
4) Pouk slovenščine smo imeli v prijetni učilnici. 
5) Ali veš, kdo živi v tej stari hiši? 
6) Danes smo imeli slovenščino v računalniški učilnici. 
7) Rad bi študiral na slovenski univerzi. 
8) Na nogometnem igrišču igrajo zanimivo tekmo. 
9) Učenci so na avtobusni postaji čakali avtobus. 
10) Včeraj smo bili na odličnem koncertu. 
11) V mali telovadnici imajo pouk učenci od 1. do 4. razreda. 
12) Knjižničarka je kulturni večer pripravila v šolski knjižnici. 
13) Moj oče je kemik in dela v modernem laboratoriju. 
14) Dobimo se ob petih na šolskem igrišču.  

 
5. a) Tina dela in živi v Angliji. 

b) Andreja živi v Beogradu. 
c) Matej že tri leta živi v Gradcu. 
č) Ivana živi v Zagrebu. 
d) Učenci so bili na ekskurziji v Celju.  
e) A si že bil v Kanadi? 
f) Ali bi živela v Pragi? 
g) Simone ni doma, je na počitnicah v Parizu.  
 

6a.  a) Ljubljana je v Sloveniji. 
b) Moskva je v Rusiji. 
c) Beograd je v Srbiji. 
č) Skopje je v Makedoniji. 
d) Pariz je v Franciji. 
e) Barcelona, Madrid in Granada so mesta v Španiji. 
f) Dunaj, Gradec, Celovec in Beljak so mesta v Avstriji. 
g) Berlin, Frankfurt in Hamburg so mesta v Nemčiji. 
h) Trst, Gorica in Videm so mesta v Italiji. 
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6b.  a) Gorenjci živijo na Gorenjskem. 
b) Štajerci živijo na Štajerskem. 
c) Dolenjci živijo na Dolenjskem. 
č) Včeraj smo bili na ekskurziji na Primorskem. 
d) Moji starši živijo na Notranjskem. 
e) Včeraj smo bili na tekmi na Koroškem. 
f) Šanghaj je mesto na Kitajskem. 
g) Dubrovnik je mesto na Hrvaškem. 
h) Monošter je mesto na Madžarskem. 
i) Lizbona je mesto na Portugalskem. 
  

7. a) Enrico je iz Italije. Enrico živi v Italiji. 
b) Felix je iz Nemčije. Felix živi v Nemčiji. 
c) Don je iz Amerike. Don živi v Ameriki. 
č) Mohamed je iz Egipta. Mohamed živi v Egiptu. 
d) Anna je iz Danske. Anna živi na Danskem. 
e) Sebastian je iz Avstrije. Sebastian živi v Avstriji. 
f) Lin je iz Kitajske. Lin živi na Kitajskem. 
g) Azra je iz Bosne in Hercegovine. Azra živi v Bosni in Hercegovini. 
h) Charles je iz Velike Britanije. Charles živi v Veliki Britaniji. 
i) Alireza je iz Irana. Alireza živi v Iranu. 
 

8. Gospod Novak je učitelj. V osnovni šoli na Ptuju uči matematiko in fiziko. V službi je od sedmih 
do treh, potem gre domov. Zvečer gre rad v gledališče ali na koncert, včasih pa gre v kino ali 
opero, saj obožuje umetnost in glasbo. Rad tudi potuje. Bil je že v Turčiji, na Finskem in 
Norveškem, v Indiji ter Braziliji. Rad ima tuje jezike, zato hodi na tečaj francoščine.  
 

9. Eifflov stolp je v Franciji. 
Buchinghamska palača je v Angliji. 
Kolosej je v Italiji. 
Kip svobode je v Združenih državah Amerike. 
Piramide so v Egiptu. 
Sydneyjska operna hiša je v Avstraliji. 
Kitajski zid je na Kitajskem. 
 

10.  

v na 

Sloveniji 
mestu 
parku 

slaščičarni 
trgovini 
trafiki 
kinu 

učilnici 
knjižnici 

Celju 
Murski Soboti 

igrišču 
avtobusni postaji 

pošti 
tekmi 

koncertu 
tečaju 

rojstnem dnevu 
Ptuju 

pikniku 

 
11. a) galerija, b) gledališče, c) jedilnica, č) knjigarna, d) knjižnica, e) koncert, f) park, g) cvetličarna, 

h) pošta, i) trgovina, j) tržnica 
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12. Maja je pri zdravnici. 
Jaz sem pri zobozdravniku. 
Mama je pri frizerki. 
Petra je pri učitelju. 
Sestra je pri kozmetičarki. 
Vnuk je pri babici. 
 

13. a) 
1) Sem v pisarni pri ravnatelju. 
2) Sem v bolnišnici pri dedku. 
3) Sem na obisku pri bratrancu. 
4) Sem v zdravstvenem domu pri zobozdravnici. 
5) Sem v mestu pri frizerju. 
6) Sem na pikniku pri sestrični. 
7) Sem na vrtu pri babici. 
8) Sem v Celju pri teti. 
9) Sem v Beli krajini pri prijatelju. 
10) Sem v Kopru pri punci. 
11) Sem na Štajerskem pri prijateljici. 
12) Sem na Hrvaškem pri stricu. 
 
b)   
1) Sem v trgovini pri blagajni. 
2) Sem na hodniku pri avtomatu. 
3) Sem na pošti pri okencu. 
4) Sem v kinu pri vhodu. 
5) Sem v gledališču pri garderobi. 
6) Sem v knjižnici pri oknu. 
7) Sem v trgovini pri zelenjavi. 
8) Sem na hodniku pri avtomatu za pijačo. 
 

14. a) Naša šola je ob gozdu. 
b) Sestrična živi pri stari mami. 
c) A si bil pri šolski psihologinji?  
č) Učenec je pri ravnatelju. 
d) Vsak dan se sprehajam ob reki. 
e) Pes teče ob kolesu. 
f) Ob šoli je igrišče. 
g) Tanja nas čaka pri gledališču. 
h) Naša nova sošolka je tista punca, ki stoji ob Davidu. 
i) A se dobimo pri avtu? 
j) A si bila na zabavi pri Jakobu? 
k) Plačate pri blagajni. 
 

15. a) Tabla je v razredu. 
b) Kuharica kuha v šolski kuhinji. 
c) Družina Kobal živi na Bledu. 
č) Pek dela v pekarni. 
d) Babica je pri frizerju. 
e) Peter igra košarko na igrišču. 
f) Sošolec Jaka je pri ravnateljici. 
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g) Novinarka dela na televiziji. 
h) Prodajalka dela v trgovini. 
 

17. a) Torto in sladoled prodajajo v slaščičarni. 
b) Film si lahko ogledaš v kinu. 
c) Meso in mleko kupim v trgovini. 
č) Vsak dan treniram nogomet na nogometnem igrišču. 
d) Barvice in zvezek ponavadi kupim v knjigarni. 
e) Denar lahko dvigneš na bankomatu.   

 
18.  
Kiosk s hrano 

Marko: Koliko stane hamburger? 
Prodajalec: Tri evre. Če vzameš dva, dobiš dva za pet evrov, zraven pa še pomfri. Danes 
imamo posebno akcijo. 
Marko: Super. Torej dva hamburgerja in en pomarančni sok. 
Prodajalec: Joj, pomarančnega soka nam je zmanjkalo. Kaj drugega? 
Marko: Kaj pa imate? 
Prodajalec: Imamo ledeni čaj, kokakolo, fanto, sprite in vodo.  
Marko: Potem pa eno fanto. 

19.  
V trafiki 
3 Še kaj drugega? 
4 Ne, hvala.  
2 Dober dan. Časopis Moj šport in ene žvečilne gumije, prosim.  
5 Izvolite. 3 evre in pol, prosim.  
1 Želite? 
 
V slaščičarni 
5 Izvolite. 7 evrov, prosim. 
2 Dober dan. Eno čokoladno torto in sok, prosim.  
1 Dober dan. Želite, prosim? 
4 Jaz bom pa eno kokakolo. 
3 V redu. Pa za vas? 
6 Hvala. Izvolite denar. 
 
20.  
V športni trgovini 

Prodajalka: Kaj pa iščeš? Ti lahko pomagam?  
Branka: Iščem darilo za sošolko. 
Prodajalka: Aha. Koliko pa lahko stane? 
Branka: Okoli 20 evrov. 
Prodajalka: Kaj pa ima rada? Se ukvarja s kakšnim športom? 
Branka: Ja, igra tenis in rada plava. Poleti hodi na taborjenje. 
Prodajalka: Hm. Lahko ji kupiš kakšno brisačo ali svetilko za na glavo. 
Branka: To je dobra ideja. Svetilka je zelo uporabno darilo. 

21.  
a) V trgovini 

Prodajalka: A ti lahko pomagam? 
Mojca: Ja, prosim. Iščem jopico, športno in ne preveč debelo.               
Prodajalka: Samo trenutek. … Ali ti je ta všeč? 
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Mojca: Ja, zelo je lepa. Kje jo lahko pomerim? 
Prodajalka: Tam na levi so kabine. 
Mojca: Ta je mi žal premajhna. A lahko dobim večjo številko? 
Prodajalka: Ja, samo trenutek. 

 
b) V knjigarni 

Mojca: Dober dan, ali imate učbenik za angleščino za 9. razred? 
Prodajalka: Seveda. Potrebuješ tudi delovni zvezek?                               
Mojca: Ne, hvala. Potrebujem pa še dva črtasta zvezka.                
Prodajalka: Izvoli.                   
Mojca: A lahko plačam s kartico?          
Prodajalka: Seveda. Potrebuješ vrečko?                              
Mojca: Ne, hvala. Imam nahrbtnik. 

 
22. a) Potrebujem barvice, zato grem v trgovino. 

b) Mama me je poslala v pekarno po žemlje in rogljičke. 
c) Vsako soboto gremo na tržnico, kjer kupimo domače sadje in zelenjavo. 
č) V novem butiku imajo čudovite puloverje. 
d) V cvetličarni sem kupil rože za sestri.  
e) Peter je na železniški postaji čakal prijateljico Majo, ki je prišla z vlakom iz Ljubljane. 
f) V Cankarjevem domu smo si ogledali baletno predstavo. Res je bila zanimiva! 
g) Prijatelji so se dobili na pici v Dvornem baru.  
h) Po pouku smo šli na tortice v novo slaščičarno. 
i) Najboljše hamburgerje imajo v starem kiosku na naši avtobusni postaji. 
 

23a.  

 
 
24. a) bolnica, b) zebra, c) rotovž, č) krožno križišče 
 
25a. 

a) Banka je zraven železniške postaje. 
b) Gledališče je zraven trgovine. 
c) Kaj stoji nasproti železniške postaje? Trafika. 
č) Pošta je zraven slaščičarne. 
d) Trgovina je zraven gledališča. 
e) Nasproti šole je park. 
g) Hotel je zraven šole. 
h) Bolnica je nasproti pošte in slaščičarne.  
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25b. 
Oprostite, kako pridem do hotela? 
V križišču zavijte desno, peljite mimo trgovine in gledališča in na koncu ulice zavijte levo. Peljite 
še sto metrov ob parku mimo šole in tam je hotel. 
Super, hvala. Aja, a mogoče veste, kje je pošta? 
Ja, pošta je pa tamle. Peljite naravnost, mimo železniške postaje. Nasproti bolnišnice je pošta. 
Aha, vidim jo. Hvala. Nasvidenje. 
 

26. a) Od Bleda do Ajdovščine je 116 kilometrov.  
b) Od Celja do Črnomlja je 165 kilometrov. 
c) Od Dravograda do Nove Gorice je 210 kilometrov.  
č) Od Kočevja do Kopra je 149 kilometrov.  
d) Od Kranja do Lendave je 232 kilometrov. 
e) Od Murske Sobote do Pirana je 300 kilometrov. 

 
27. a) Sedim blizu učiteljice. 

b) Gostilna je odprta od torka do sobote. 
c) Brez vode in zraka ne moremo živeti. 
č) Pouk imamo od ponedeljka do petka.  
d) Pijem kakav brez smetane, ti pa čaj brez medu in sladkorja. 
e) Laboratorij je nasproti učilnice. 
f) Na počitnice grem od maja do julija. 
g) Sedim blizu table. 
h) Na tekmovanje iz matematike se morate prijaviti do naslednjega četrtka. 
i) Vsak dan se vozimo od doma do šole. 
j) Naša šola je zraven parkirišča in blizu trgovine. 
k) Zraven Tine sedi Jure. 
l) Stol je zraven mize. 
m) Šola je nasproti avtobusne postaje. 
n) Poletne počitnice so od julija do septembra.  
 

28. Miha je iz Maribora, študira pa v Ljubljani. V Ljubljano se ponavadi pelje z vlakom. Čeprav je od 
Maribora do Ljubljane samo 110 kilometrov, za vožnjo porabi več kot dve uri. Zato čez teden živi 
v Ljubljani. Stanuje blizu fakultete in zjutraj lahko dolgo spi. 

 
Ana prihaja iz Novega mesta in je osnovnošolka. V prostem času igra violino. Do glasbene šole se 
mora peljati s kolesom. Pelje se mimo banke in skozi park. Njena glasbena šola je zraven pošte. 
 

29. Družina Gradišar je šla v nedeljo na izlet. Šli so na Gorenjsko na Bled. Najprej so si na blejskem 
gradu ogledali razstavo in pojedli kosilo v restavraciji. Potem so se s čolnom odpeljali na otok 
sredi jezera. Šli so še v slaščičarno, kjer so jedli kremšnite. Zvečer so se utrujeni vrnili domov v 
Celje. 
 

30. Primeri rešitev: 
a) Če potrebujem mleko, grem v trgovino. 
b) Če sem lačen, grem v restavracijo. 
c) če moram na vlak, grem na železniško postajo. 
č) Če sem brez denarja, grem na bankomat. 
d) Če hočem kupiti časopis, grem v  trafiko. 
e) Če potrebujem znamko, grem na pošto. 
f) Če si želim izposoditi knjigo, grem v knjižnico. 
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g) Če želim videti živali, grem v živalski vrt. 
h) Če sem žejen, grem v lokal. 
i) Če mi zmanjka papirja, grem v knjigarno. 
j) Če mi zmanjka sadja in zelenjave, grem na tržnico. 
k) Če bi rad sladoled in torte, grem v slaščičarno. 
 

31. a) Kam greš danes zvečer? – V kino. 
b) Kje si bil v ponedeljek? – Doma. 
c) Kje ste bili na izletu? – V Kranjski Gori. 
č) Kje imaš domačo nalogo? – Joj, pozabil sem jo doma. 
d) Kam greš? – Domov. 
e) Kam greste na izlet? – V Kranjsko Goro. 
f) Kje je učiteljica? – V laboratoriju. 
g) Kam je šla učiteljica? – V laboratorij. 
h) Kje živiš? – V Sloveniji. 
i) Kje imamo matematiko? – V učilnici 3. 
j) Kam se boste preselili? – V Slovenijo. 
 

32b. Danes sem šla v mesto. Bila sem v trgovini, v lekarni in v knjižnici. Jedla sem odlično pico v 
piceriji. Potem pa sem doma gledala TV. 
 
33.  
Maja je šla v trgovino, kjer je kupila liter mleka, dva kilograma kruha, zavitek špagetov in pet čokolad. 
Potem je šla v knjigarno po dva svinčnika, pet zvezkov in zavoj papirja. Ustavila se je še na pošti, kjer 
je oddala pismo za prijatelja iz Makedonije. Pri vhodu je srečala prijateljico Anjo in skupaj sta odšli v  
slaščičarno na sladoled. 

 
34. a) Knjižničarka dela v šolski knjižnici. 

b) Kuharica gre v  kuhinjo. 
c) Koliko časa že hodiš v  našo šolo. 
č) A ti je všeč v novi državi? 
d) Lani smo se preselili v Celje.  
e) Najlepšo punco sem videl na šolskem avtobusu. 
f) Vesela sem, da sem v novi šoli spoznala veliko novih prijateljev. 
g) V našem razredu imamo tudi računalnik in projektor.  
h) Kaj pa nosiš v šolski torbi, da je tako težka? 
i) Daj mi knjigo kar v torbo, prosim.  
j) Tako sem vesela, ker gremo jutri na pico. 
 

35. Za vikend sem bil pri babici in dedku. Živita v Piranu in sem lahko vsak dan rolal ob morju. Zvečer 
sta me peljala na večerjo v ribjo restavracijo. V nedeljo smo se dobili pri teti in stricu, ki živita v 
Izoli, tik ob plaži. Prišla sta tudi moja starša in me zvečer odpeljala domov v Maribor. 
 

36. Moja pot v šolo je dolga 20 kilometrov. V šolo me vozi mama. Cesta je ozka in na nekaterih 
mestih tudi nevarna. Mama mora biti zelo previdna, saj lahko skoči na cesto kakšna žival, to pa je 
lahko nevarno. Ko prideva v vas Grgar mora mama voziti 50 km/h. Ko prideva v Solkan, se 
promet zgosti. Na Ulici IX. Korpus zavijeva v prvem križišču na levo, potem pa še enkrat na levo in 
že sva na šolskem parkirišču pri šoli.  
 

37. Pošiljam ti lep pozdrav … 
a) iz Pariza. 
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b) z morja. 
c) z Dunaja. 
č) iz Ljubljane. 
d) iz Slovenije. 
e) iz Celja. 
f) s Krka. 
g) z ljubljanskega gradu. 
h) iz Izole. 
i) iz Sarajeva. 
 

38.  
 Od kod …? Kje …? Kam …? 

Murska Sobota iz Murske Sobote v Murski Soboti v Mursko Soboto 

Postojna iz Postojne v Postojni v Postojno 

Trst iz Trsta v Trstu  v Trst 

Videm iz Vidma v Vidmu v Videm 

Celje iz Celja v Celju v Celje 

Beljak iz Beljaka v Beljaku v Beljak 

Celovec iz Celovca v Celovcu v Celovec 

Kočevje iz Kočevja v Kočevju v Kočevje 

Kranjska Gora iz Kranjske Gore v Kranjski Gori v Kranjsko Goro 

Reka z Reke na Reki na Reko 

Dunaj z Dunaja na Dunaju  na Dunaj 

Ptuj s Ptuja na Ptuju na Ptuj 

Novo mesto iz Novega mesta v Novem mestu v Novo mesto 

Monošter iz Monoštra v Monoštru v Monošter 

  
40.  
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41. a)  

1. Blaž sanja o Mileni. 
2. Oče razmišlja o delu. 
3. Učenci sanjajo o odmoru. 
4. Policisti razmišljajo o prometu. 
5. Ravnateljica razmišlja o šoli. 
6. Poštar se pogovarja o pismih. 
7. Mama razmišlja o hčerki. 

 
b) 
1. Frizer sanja o popolni pričeski. 
2. Učiteljica pripoveduje o pridnem učencu. 
3. Čistilke razmišljajo o čisti šoli. 
4. Hišnik govori o šolskem igrišču. 
5. Kuharice se pogovarjajo o današnjem jedilniku. 
6. Šofer razmišlja o prostem parkirišču. 
7. Sošolci se pogovarjajo o novi sošolki. 

 
c)  
1. Poslušala sem pogovor o dveh novih sošolkah. 
2. Narediti moram referat o dveh najljubših znanstvenikih. 
3. Učiteljica nam je razlagala o dveh znanih pisateljicah. 
 
č)  
1. Učitelj razmišlja o domačih nalogah. 
2. Fantje se pogovarjajo o hitrih avtih. 
3. Maja sanja o tujih mestih. 
4. Učiteljice sanjajo o dolgih počitnicah. 
5. Učenci sanjajo o dobrih ocenah. 
6. Prijatelji sanjajo o zanimivih potovanjih. 
7. Učenke se pogovarjajo o simpatičnih sošolcih. 

 
42. a) Če sanjaš o čebeli, boš dobil/a dobro oceno. 

b) Če sanjaš o medvedu, ti bo sošolec pomagal pri nalogi. 
c) Če sanjaš o kruhu, boš imel/a denar. 
č) Če sanjaš o telefonu, pogrešaš prijatelje. 
d) Če sanjaš o soncu, boš imel/a veliko energije za učenje. 
e) Če sanjaš o vodi, boš imel/a novo simpatijo. 
f) Če sanjaš o ključu, boš dobil/a darilo. 
g) Če sanjaš o siru, boš zmagal/a na tekmovanju. 
h) Če sanjaš o gobah, boš živel/a dolgo. 
i) Če sanjaš o kačah, te čaka slaba novica. 

 
43. Suzana razmišlja o dobri glasbi, o baletni predstavi, o čokoladnem rogljičku, o novi službi, o 

novem krilu, o okusnih palačinkah, o rdečem kolesu, o črni kavi, o starem računalniku, o 
sosedovem mucku, o najboljših prijateljih, o zelenjavni juhi. 
 

44. Punce se pogovarjajo o decembrskem nakupovanju, pisarniškem materialu, domačih živalih, 
letošnji modi, rock koncertu …  
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Fantje se pogovarjajo dobrih računalnikih, hitrih avtomobilih, starih motorjih, nogometni tekmi, 
računalniških igricah … 
 

46. a) 36 EUR 
b) D best abonma 
c) 14. november 
č) V Informacijskem središču CD ali preko spleta. 
d) Po telefonu ali e-mailu. 
e) 13. 12. 
 

47. a) Vsak torek imam karate. Ob torkih imam karate. 
b) Vsak ponedeljek hodim na trening. Ob ponedeljkih hodim na trening. 
c) Plavanje imamo vsak petek zvečer. Plavanje imamo ob petkih zvečer. 
č) Vsako soboto igram tenis. Ob sobotah igram tenis. 
d) Vsako nedeljo vadim harmoniko. Ob nedeljah vadim harmoniko. 
e) Vsak četrtek imam inštrukcije za angleščino. Ob četrtkih imam inštrukcije za angleščino. 
 

48. a) Kdaj imaš trening? Ob sobotah, ob sedmih. 
b) Kdaj imate glasbo? Ob ponedeljkih in torkih. 
c) Kdaj je na sporedu tvoja najljubša nadaljevanka? Ob nedeljah. 
č) Kdaj hodiš na klavir? Ob četrtkih ob pol treh. 
d) Kdaj imate zgodovino? Ob sredah in petkih. 
e) Kdaj imate matematiko? Ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih. 
f) Kdaj imaš tečaj nemščine? Ob ponedeljkih ob petih. 
g) Kdaj hodiš na fitnes? Ob sredah in sobotah. 

 
49. a) Na ekskurzijo smo šli na Ptuj, kjer smo videli kurenta. 

b) Učenci so se odpeljali na Dolenjsko, kjer so obiskali Trubarjevo domačijo. 
c) Včeraj smo šli v Piran, kjer smo preživeli lepo popoldne. 
č) Za zimske počitnice bomo šli na Krvavec, kjer bomo smučali. 
d) Ana in Peter gresta naslednji teden na morje, kjer bosta ostala en teden. 
e) V soboto smo šli v Bohinj, kjer smo si najprej ogledali slap Savica. 
f) Petra hodi na gimnazijo, kjer dela tudi njena mama. 
g) Prejšnji teden sva bili na Bledu, kjer sva poskusili kremšnito. 
 

51. a) Obiskala sem Novo Zelandijo in bila presenečena, kako lepa država je. 
b) Pazi, mleko je zelo vroče in tudi žlička je vroča. 
c) Učenci so veseli, da so dobili nov in svetel laboratorij za kemijo, saj je bila prejšnja učilnica 
majhna in temna. 
č) Naše mesto je umazano, morali bi bolj skrbeti za okolje. 
d) Sin je suh in velik kot oče. Tudi hčerka je suha in velika. 
e) Mmmm, to grozdje, ki si ga kupila, je res okusno. 
f) A so te žemlje sveže? 
 

52. a) Mesto je veliko in zanimivo. 
b) Park je urejen. 
c) To mesto je zeleno in nima veliko prometa. 
č) Otroci so umazani. 
d) Njihova šola je stara in grda. 
e) Hoteli v tem mestu so čisti in moderni. 
f) Tvoj sošolec Jaka je pa res visok. 
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g) A je vaša učiteljica dobra? 
h) A je reka Soča mrzla? 
i) A je juha dovolj vroča? 
j) Joj, kaj sta delala, da sta tako umazana? 
k) Tvoji sestri sta res simpatični. 
l) Peter in Jaka sta visoka več kot dva metra. 
m) Učenci, ste bili pridni čez vikend? 
n) Ohranimo naše mesto čisto in ločujmo odpadke. 
 

53.  

 
54.  

 
 

55. a) zanimiv – zanimivejši – najzanimivejši   
b) visok – višji – najvišji  
c) velik – večji – največji  
č) širok – širši – najširši  
d) svetel – svetlejši – najsvetlejši  
e) star – starejši – najstarejši  
f) slab – slabši – najslabši  
g) pomemben – pomembnejši – najpomembnejši  
h) nov – novejši – najnovejši  
i) nizek – nižji – najnižji  
j) moderen – modernejši – najmodernejši  
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k) močen – močnejši – najmočnejši  
l) mlad – mlajši – najmlajši  
m) majhen – manjši – najmanjši  
n) lep – lepši – najlepši 
o) grd – grši – najgrši  
p) drag – dražji – najdražji  
r) dolg – daljši – najdaljši  
s) dober – boljši – najboljši  
š) čist – čistejši – najčistejši  
t) vroč – bolj vroč – najbolj vroč 
u) umazan – bolj umazan – najbolj umazan 
v) turističen – bolj turističen – najbolj turističen 
z) mrzel – bolj mrzel – najbolj mrzel 
 

56. Avstrija je večja kot Slovenija. 
Ljubljana je manjša kot Beograd. 
Donava je daljša kot Ljubljanica. 
Mount Everest je višji kot Triglav. 
Temza je krajša kot Amazonka. 
Alpe so nižje kot Himalaja. 
Slon je težji kot miška. 
Februar je bolj mrzel kot maj. 
April je bolj deževen kot oktober. 
Diamant je dražji kot zlato. 
Želva je počasnejša kot polž. 
Paprika je boljša kot paradižnik. 
Poletje je bolj vroče kot pomlad. 
Imenovalnik je lažji kot rodilnik. 
 

57. a) Italija je večja kot Slovenija. → Italija je večja od Slovenije. 
b) Miška je manjša kot slon. → Miška je manjša od slona. 
c) Babica je starejša kot mama. → Babica je starejša od mame. 
č) Zima je hladnejša kot jesen. → Zima je hladnejša od jeseni. 
d) Knjiga ima trše platnice kot zvezek. → Knjiga ima trše platnice od zvezka. 
e) Krilo je cenejše kot obleka. → Krilo je cenejše od obleke. 
 

58. Ali si vedel/a, … 
a) da je bila najstarejša Slovenka stara 111 let? 
b) da so Brižinski spomeniki najstarejši ohranjen zapis v slovenščini? 
c) da je Triglav (2864 m) najvišja slovenska gora? 
č) da je najdaljša slovenska reka Sava dolga 990 km? 
d) da je največje slovensko jezero Cerkniško jezero? 
e) da je največja kraška jama Postojnska jama? 
f) da je najvišja zgradba v Sloveniji dimnik v kraju Trbovlje (360 m)? 
g) da je največji grad v Sloveniji grad Grad? 
h) da so najstarejše kolo na svetu našli na Ljubljanskem barju (staro je od 5100 do 5350 let)? 

 
59. a) Kdo je najstarejši v tvoji družini? 

b) Kdo ima največjo nogo v razredu? 
c) Kdo ima najdaljše lase v družini? 
č) Kdo je najprijaznejši na šoli? 
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60. Glavno mesto Slovenije je Ljubljana , ki je kulturno, znanstveno, ekonomsko in politično središče 

države. Je tudi največje slovensko mesto in ima okoli 280.000 prebivalcev. Ljubljana je lepo 
mesto, ki ima polno naravnih lepot, kulturnih znamenitosti in bogato zgodovino. Staro mestno 
jedro je majhno in vse najbolj znane ljubljanske znamenitosti lahko obiščemo peš, npr. 
Tromostovje, tržnico, grad, park Tivoli in Prešernov trg. Ljubljančani radi sedijo ali se sprehajajo 
ob reki Ljubljanici, ob sobotah pa se dobijo na mestni tržnici, kjer je velika izbira sadja in 
zelenjave ter drugih dobrot. Ljubljana je mesto, kjer ti ne bo nikoli dolgčas. 
 

61.  

 
 

62. Izola je prijazno mediteransko mesto ob morju. Posebej zaživi poleti, ko potekajo kulturne in 
zabavne prireditve, obiskovalci pa lahko obiščejo številne muzeje in galerije ter poskusijo odlično 
morsko hrano, npr. ribe, školjke ali morsko pico. Ogledaš si lahko marino, Simonov zaliv, cerkev 
sv. Marije Alietske in še in še. Ob večerih pa se na ulicah sprehajajo mladi in stari, za njih so 
organizirani različni koncerti, gledališke predstave ter drugi kulturni in športni dogodki. Mesto 
lahko raziščeš peš ali na kolesu. Za daljši izlet pa se lahko po kolesarski poti, ki je bila včasih 
železniška proga, odpelješ do Trsta ali v hrvaško Istro 

 
63. Maribor je drugo največje slovensko mesto in središče Štajerske. Leži ob reki Dravi na 

severozahodu Slovenije. V njem živi okoli 120.000 prebivalcev. Najstarejši del mesta se imenuje  
Lent. Na njem vsako poletje poteka največji slovenski festival na prostem. Tukaj raste tudi 
najstarejša vinska trta na svetu. Drugo pomembno središče mesta je Glavni trg. Na njem stoji 
mestna hiša iz 16. stoletja. V mestu ima sedež nekaj pomembnih institucij: Univerza v Mariboru, 
Slovensko narodno gledališče Maribor, Zavarovalnica Maribor, Pošta Slovenije ... 
 

64.  
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67. a) Včeraj sem šla na Dunaj. Danes sem na Dunaju. Jutri bom šla na Dunaj. 

b) Sandra je živela v Mariboru. Sandra živi v Mariboru. Sandra bo živela v Mariboru. 

c) Matej in Petra sta stanovala v Kranju. Matej in Petra stanujeta v Kranju. Matej in Petra bosta 

stanovala v Kranju. 

č) V soboto sem imel trening. V soboto imam trening. V soboto bom imel trening. 

d) Maja je šla na morje. Maja gre na morje. Maja bo šla na morje. 

e) Sedela sem zraven sošolke Maje. Sedim zraven sošolke Maje. Sedela bom zraven sošolke 

Maje. 

f) Ob torkih smo hodili na tečaj slovenščine. Ob torkih hodimo na tečaj slovenščine. Ob torkih 

bomo hodili na tečaj slovenščine. 

g) Ali je tukaj poleti potekal festival? Ali tukaj poleti poteka festival? Ali bo tukaj poleti potekal 

festival? 

h) V parku so rastla drevesa. V parku rastejo drevesa. V paru bodo rastla drevesa. 

i) Dobila sva se pri Prešernovem spomeniku. Dobiva se pri Prešernovem spomeniku. Dobila se 

bova pri Prešernovem spomeniku. 

j) Ulica se je imenovala po znanem slovenskem pisatelju. Ulica se imenuje po znanem 

slovenskem pisatelju. Ulica se bo imenovala po znanem slovenskem pisatelju. 

k) V kavarni so organizirali tudi koncerte. V kavarni organizirajo tudi koncerte. V kavarni bodo 

organizirali tudi koncerte. 

l) Tukaj je avtobus zavil na levo. Tukaj avtobus zavije na levo. Tukaj bo avtobus zavil na levo. 

m) Sredi trga je stal spomenik. Sredi trga stoji spomenik. Sredi trga bo stal spomenik. 

n) Turisti so kupili veliko spominkov. Turisti kupijo veliko spominkov. Turisti bodo kupili veliko 

spominkov. 

o) Prijateljici sta se sprehajali ob Ljubljanici. Prijateljici se sprehajata ob Ljubljanici. Prijateljici se 

bosta sprehajali ob Ljubljanici. 

p) V muzeju smo si lahko ogledali stalno razstavo. 

 

68.  
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69. a)  
1. Sošolke so govorile o njem. 
2. Pogovarjali smo se o njej. 
3. Rada sem pri tebi, ker imaš veliko sobo. 
4. Zakaj se vedno dobiva pri meni? 
5. A se lahko dobiva pri tebi? 
6. A o meni sta govorila? Kaj pa je rekla? 
 
b)  
1. Vedno smo se učili pri njiju. 
2. O vaju sem pa že veliko slišal. 
3. O naju so govorili, ker sva sedela skupaj. 
4. Kdaj pa se dobimo pri njiju? 
 
c)  
1. Pri vas se vedno dobro počutimo. 
2. A se dobimo pri nas ali pri vas? 
3. Kje je najlepše? Seveda pri nas doma! 
4. A ste že slišali, kaj je ravnateljica govorila o njih? 
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1. a) otroška soba, b) spalnica, c) kopalnica, č) kuhinja, d) dnevna soba 
 
2. a) radiator, b) ogledalo, c) preproga, č) polica, d) umivalnik, e) zavesa, f) pipa, g) hladilnik, h) 
predal, i) pralni stroj, j) kavč, k) naslanjač, l) nočna omarica, m) štedilnik, n) postelja, o) pograd, p) 
banja, r) tuš, s) omara, š) pisalna miza  
 
3. 

prostor pohištvo in oprema deli hiše 

d n e v n a  s o b a  
k o p a l n i c a  

k u h i n j a 
s p a l n i c a  

g a r a ž a  
 

u m i v a l n i k 
 š t e d i l n i k  

n o č n a  o m a r i c a 
t u š 

z v o n e c  
p o g r a d 

 n a b i r a l n i k  
b a n j a  

d i m n i k  
p o s t e l j a  

k a v č  
p i s a l n a  m i z a  

p e č i c a  
o g l e d a l o  

p o l i c a 
 h l a d i l n i k  

p r i t l i č j e 
s t e n a  

p o d s t r e š j e 
n a d s t r o p j e 

 
4a. 
a) tuš, b) banja, c) naslanjač, č) preproga 
 
4b. 

 
 
5. a) Gospa Kovač je v kuhinji. 

b) Nika si umiva zobe v kopalnici. 
c) Družina Novak je v dnevni sobi. 
č) Manca in Jakob sta na vrtu. 
d) Anja telefonira na balkonu. 
e) Eva se uči v sobi. 
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6. a) kopalnica,  b) dnevna soba, c) terasa, č) kuhinja, d) soba

 
7.  

 
8. a) Jaz sem zgoraj. Ali lahko prideš tudi ti gor ? 

b) Jaz sem spodaj. Ali lahko prideš tudi ti dol? 
c) Jaz sem zunaj. Ali lahko prideš tudi ti ven? 
č) Jaz sem notri. Ali lahko prideš tudi ti noter? 
d) Jaz sem tukaj. A lahko prideš tudi ti sem? 
e) Jaz bom tam. A lahko prideš tudi ti tja? 
f) Jaz bom doma. A lahko prideš tudi ti domov? 

 
9. a) Naša šola je nova. Ima dve nadstropji. Spodaj so zbornica, šolska avla, telovadnica, jedilnica in 

učilnice nižjih razredov, zgoraj pa so učilnice višjih razredov in knjižnica. Šola je čista in lepo 
urejena. Notri smo lahko samo v copatih, ko gremo ven na igrišče pa se moramo vsi preobuti v 
čevlje. 
 
b) Po navadi sedim spredaj, v prvi ali drugi vrsti, samo pri zgodovini me je učiteljica presedla 
nazaj v predzadnjo vrsto. Zadaj mi ni tako všeč, ker slabo vidim na tablo. Če je le mogoče, sedim 
pri oknu, da lahko gledam ven. Zunaj se vedno kaj dogaja. 
 

10. a) – A lahko zapreš vrata, ker je prepih? – Bom raje zaprl okno. 
b) – Ko greš od doma, moraš zakleniti hišo. Imaš ključ? – Ja, imam. 
c) – A te lahko prosim, da ugasneš radio? Moti me, ker se učim.– Ja, seveda. 
č) – Temno je. Prosim, če lahko nekdo prižge luč. – Bom jaz. 
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d) – Kadar je nevihta, vedno izključim televizijo in računalnik. – A res? Jaz pa nikoli. 
e) – A lahko odpreš okno? Tukaj je slab zrak. – Ja, takoj. 
 

11.  

 
12. a) Stanujemo v centru Ljubljane. Stanovanje ni naše, ampak smo ga najeli. Čeprav imamo zelo 

malo prostora, radi živimo tukaj, ker gremo lahko povsod peš. Vseeno upam, da se bomo lahko 
kmalu preselili v svoje stanovanje. 
 
b) Živimo v majhni hiši v predmestju Maribora. Sem smo se preselili, ko sem bila še dojenček, 
zato se našega prejšnjega stanovanja ne spomnim. Všeč mi je, da smo blizu mesta in hkrati tudi 
sredi narave. Za našo hišo je velik vrt. Ko zjutraj ali zvečer pogledam skozi okno, včasih na njem 
zagledam srne. 
 
c) Živimo na podeželju. Naša vas je na vrhu hriba, zato imamo čudovit razgled. Imamo veliko 
hišo, v njej pa ne živimo sami. V pritličju imata stanovanje dedek in babica, v prvem nadstropju 
živimo mi, v drugem nadstropju pa moja teta Mira z družino. Pred hišo je veliko dvorišče, zadaj 
pa sta vrt in sadovnjak. Tam ima svojo hišico tudi naš pes. 
 

13. a) 
Živim v bloku na Lavričevi 12 v Ljubljani. Naše stanovanje je v pritličju. Imamo tudi majhen vrt. 
Naš blok je nov in lepo urejen. Pred blokom je parkirišče, prostor za kolesa in prostor za 
smetnjake. 
 

b) 
V hišo, kjer zdaj živimo, smo se preselili pred približno enim letom, prej smo živeli v stolpnici. 
Življenje v hiši je čisto drugačno. Prej sem si delila sobo skupaj s sestro, zdaj pa sem v sobi sama. 
Končno imam dovolj prostora. 
 

c) 
Stanujemo v bloku v četrtem nadstropju. Žal nimamo dvigala in moramo hoditi peš. Naše 
stanovanje je majhno, vendar so prostori dobro razporejeni. Imamo tudi velik balkon, kjer 
sušimo perilo. 
 

č) 
Moja mama in oče sta ločena, zato živim med tednom pri mami, vsak drugi vikend pa sem pri 
očetu. Imam torej dva naslova. Z mamo živiva v dvosobnem stanovanju, oče pa ima majhno hišo. 
Včasih je naporno, ker se moram seliti, ampak drugače ne gre. 
 

d) 
Živim v dijaškem domu. Tam si sobo delim še z enim fantom. Imamo skupno jedilnico, majhno 
telovadnico in tudi notranje dvorišče, kjer lahko kartamo, se pogovarjamo ali delamo domače 
naloge. V dijaškem domu mi je všeč, za vikend pa grem zelo rad domov, saj pogrešam domačo 
hišo. 
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14. Primeri rešitev: 
a) A živiš v hiši ali bloku? – V bloku. 
b) V katerem nadstropju stanuješ? – V osmem nadstropju. 
c) Koliko sob ima vaše stanovanje? – Naše stanovanje ima dve sobi. 
č) Kakšno je vaše naselje? – Naše naselje je mirno. 
d) A mi poveš svoj naslov? – Moj naslov je Rožna cesta 1, Portorož. 
e) A imate dvigalo? – Ne, dvigala pa nimamo. 

 

15. a) Prej sem živel/a v manjšem kraju, zdaj pa živim v velikem mestu.  
b) Prej sem stanoval/a v bloku, zdaj pa stanujem v stolpnici 
c) Prej sem imel/a majhno enosobno stanovanje, zdaj pa imam trosobno stanovanje.  
č) Prej je bilo naše stanovanje v pritličju, zdaj pa je v petem nadstropju.  
d) Prej sem poznal/a vse sosede, zdaj pa ne poznam nobenega.  
e) Prej sem babico in dedka lahko obiskal/a večkrat na teden, zdaj pa ju lahko obiščem le za 
vikend.  
f) Prej sem od doma do šole potreboval/a pet minut, zdaj pa potrebujem pol ure.  
g) Prej sem lahko vstal/a ob petnajst čez sedem, zdaj pa vstanem že ob pol sedmih. (vstati) 
h) Prej sem šla v šolo peš, zdaj pa grm z avtobusom.  
i) Prej sem prišla iz šole domov ob pol dveh, zdaj pa pridem ob pol štirih.  
j) Prej sem nakupoval/a v majhni trgovini, zdaj pa nakupujem v velikem trgovskem centru.  
 

16. a) Živimo v centru mesta, zato grem lahko povsod peš. 
b) Moja mama rada vrtnari, zato imamo lep vrt. 
c) Moja sestra rada pospravlja, zato je njena soba vedno urejena. 
č) Naše stanovanje je premajhno, zato iščemo novo stanovanje. 
d) Naše stanovanje je v najvišjem nadstropju, zato imamo lep razgled. 
e) Naša okolica je lepo urejena, zato je tukaj prijetno živeti. 
f) Moja šola je daleč od doma, zato živim v dijaškem domu. 
 

17. a) Naše stanovanje je bilo premajhno, zato smo se preselili v večje stanovanje. 
Ker je bilo naše stanovanje premajhno, smo se preselili v večje stanovanje. 
b) Naša hiša je bila že stara, zato smo jo obnovili. 
Ker je bila naša hiša že stara, smo jo obnovili. 
c) Babica ni mogla več živeti sama, zato se je preselila v dom starejših občanov. 
Ker babica ni mogla več živeti sama, se je preselila v dom starejših občanov. 
č) Preselili smo se v drug kraj, zato smo morali poiskati novo stanovanje. 
Ker smo se preselili v drug kraj, smo morali poiskati novo stanovanje. 
 

20. a) Ana se rada uči v kuhinji, ker je to pri njih doma najsvetlejši prostor. 
b) Ko sem bil star 12 let, sem dobil novo sobo. 
c) Kadar je moja soba zelo razmetana, je moja mama zelo huda. 
č) Ker dobimo obiske, moram pospraviti stanovanje. 
d) Stene v moji sobi so na novo prebeljene, ampak niso lepe.  
e) Moje pohištvo je v zeleni barvi, ker je zelena moja najljubša barva. 
f) Moja soba ni velika, vendar imam v njej vse, kar potrebujem. 
g) Moj brat rad igra igrice, zato je veliko časa za računalnikom. 
h) Všeč mi je naša kopalnica, ker je v njej veliko prostora. 
i) Ko smo se preselili v hišo, smo kupili psa. 
 

21. Rad bi imel hišo … 
z bazenom. 
s teraso. 
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z vrtom. 
z balkonom. 
z dvigalom. 
s telovadnico. 
s fitnesom. 
s pogledom na morje. 
 

22. a) Anja se pogovarja z bratom.  
b) V šolo se peljem z avtobusom. 
c) Primož se ukvarja s kolesarstvom. 
č) Oče velikokrat potuje z letalom. 
d) Maja rada piše s svinčnikom. 
e) Denis živi samo z mamo. 
f) Do našega stanovanja lahko prideš z dvigalom. 
g) V sobi sem skupaj s sestro. 

 

23. a) Rad/a se vozim s kolesom. 
b) Rad/a jem makarone s sirom. 
c) Rad/a pijem kokakolo z ledom. 
č) Rad/a se igram z mlajšo sestro. 
d) Rad/a potujem z vlakom. 
e) Rad/a pišem s kulijem. 
f) Rad/a slikam s čopičem. 
 

24. Pogovarjam se s sošolcem, s fantom, s sosedom, s stricem, s prijateljem, z bratom, z Jakobom, z 
Urošem, s Timom, z Ambrožem 

 

25. a) S kom se pogovarjaš? – Z bratom. 
b) S čim pišeš? – S kulijem. 
c) S kom greš na izlet? – Z mamo. 
č) S kom se dobro razumeš? – S prijateljico Tanjo. 
d) S čim rad/a potuješ? – Z letalom. 
e) S čim naj okrasim torto? – S smetano in sadjem. 
f) S kom greš v kino? – Z Rokom in Damjanom. 
g) S čim se ukvarjaš v prostem času? – S športom. 
h) S čim se ne strinjaš? – S tvojim predlogom. 
i) S kom se ne strinjaš? – Z bratom. 
j) S kom se igraš? – S sestrico. 
k) S čim se igraš? – Z žogo. 
l) S čim imaš težave? – S šolo. 
m) S kom imaš težave? – Z učiteljem. 
n) S kom si zadovoljen? – Z našo razredničarko. 
 

26. a) Z zdravnikom.  
b) Z novinarko. 
c) S pekom. 
č) S policistom. 
d) S poštarjem. 
e) Z natakarjem. 
f) Z gasilcem. 
g) Z učiteljico. 
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27. a) MOTOR Z motorjem. 
b) ČOLN S čolnom. 
c) JADRNICA Z jadrnico. 
č) TOVORNJAK S tovornjakom. 
d) TRAKTOR S traktorjem. 
e) DŽIP Z džipom. 
f) LADJA Z ladjo. 
g) VLAK Z vlakom. 
h) HELIKOPTER S helikopterjem. 
i) LETALO Z letalom. 
j) BALON Z balonom. 
k) RAKETA Z raketo. 
 

28. a) Ana se ukvarja s plavanjem. 
b) Žiga in Luka se ukvarjata s hokejem. 
c) Manca se ukvarja s fotografiranjem. 
č) Sandra se ukvarja s tekom. 
d) Aleks se ukvarja z igranjem kitare. 
e) Milan se ukvarja s fitnesom. 
f) Tina se ukvarja s tenisom. 
g) Amela se ukvarja z risanjem. 
 

29. a) Podčrtajte besede z barvico. 
b) Obkrožite številke s flomastrom. 
c) Prilepite list z lepilom. 
č) Označite napake s svinčnikom. 
d) Izmerite razdaljo z ravnilom. 
e) Izračunajte račun s kalkulatorjem. 
f) Narišite krog s šestilom. 
g) Pišite z nalivnim peresom. 
h) Pomagajte si z zemljevidom. 

 
30. Rad bi imel hišo … 

z velikim bazenom. 
z lepim razgledom. 
z lepim parkom. 
z velikim parkiriščem. 
s pokrito teraso. 
z ravno streho. 
 

31. a) Ana se pogovarja s simpatičnim fantom. 
b) Z novo učiteljico se odlično razumemo. 
c) Skregal sem se z najboljšim prijateljem. 
č) Moji sošolci niso zadovoljni z našim učiteljem. 
d) Luka se rad vozi z novim kolesom. 
e) Edita se ukvarja z umetnostnim drsanjem. 
f) V Afriko smo leteli z velikim letalom. 
g) Pišem z novim svinčnikom. 
h) Prijatelji se niso strinjali z mojim predlogom. 
i) Miha je plesal z novo sošolko. 
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j) Naslove v zvezku vedno obkrožim z rdečim flomastrom. 
k) Mama je torto okrasila s sladko smetano. 
 

32. a) 
sir     sira    s sirom 
šunka   šunke   s šunko 
pršut   pršuta   s pršutom 
salama   salame   s salamo 
čebula   čebule    s čebulo 
jajce   jajca   z jajcem 
 
b) 
marmelada   marmelade  z marmelado 
čokolada   čokolade  s čokolado 
med   medu   z medom 
smetana   smetane  s smetano 
sladoled   sladoleda  s sladoledom 
 
c) 
krompir   krompirja  s krompirjem    
riž    riža   z rižem 
priloga   priloge   s prilogo 
zelenjava   zelenjave  z zelenjavo 
 

33. a) 
1. Za šolo je igrišče. 
2. Dobimo se pred trgovino. 
3. Pojdi naravnost in za gledališčem zavij levo. 
4. Pred blokom je parkirišče, za blokom pa je velik park. 
5. Mama me vedno počaka pred šolo. 
6. Pod hotelom je garaža. 
7. Pošta je med banko in muzejem. 
8. Celje leži med Ljubljano in Mariborom. 
9. Radovljica leži med Kranjem in Bledom. 
10. Živim v Šmartnem pod Šmarno goro. 
 
b)  
1. Med kavčem in omaro je velika preproga. 
2. Pod vazo je zelo lep prtiček. 
3. Pod nočno omarico je veliko prahu. 
4. Pred posteljo je preproga. 
5. Nad kavčem je slika. 
6. Nad umivalnikom je ogledalo. 
7. Pod oknom je miza. 
8. Pred vhodom je parkirišče. 
9. Nad kuhinjo je dnevna soba. 
10. Nad straniščem je kopalnica. 
 
c)  
1. Andreja sedi za Anjo. 
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2. Primož sedi za Jakobom. 
3. Klemen sedi za Urošem. 
4. Nace sedi za Majo. 
5. Anže sedi za Juretom. 
6. Nataša sedi pred Janijem. 
7. Jani sedi pred Moniko. 
8. Monika sedi pred Aljažem. 
9. Blaž sedi pred Davorjem. 
10. Tjaša sedi med Tilnom in Gregorjem. 
 
č) 
1. Med tednom imam veliko dela za šolo. 
2. Med poukom ne smemo klepetati. 
3. Pred testom sem vedno nervozen. 
4. Med učenjem pogosto poslušam glasbo. 
5. Pred spanjem si vedno umijem zobe. 
6. Med vikendom imam več časa za prijatelje. 
7. Peter je nalogo naredil med odmorom. 
8. Preselili smo se pred enim letom. 
9. Učiteljica nam je dala domačo nalogo že pred enim tednom. 
10. Pred tečajem francoščine imam še klavir. 
 

34. a) 1, b) 8, c) 2, č) 6, d) 7, e) 8, f) 2, g) 9, h) 3, i) 3, j) 2, k) 5, l) 4, m) 6, n) 5, o) 9, p) 7, r) 7, s) 1, š) 4 
 

35. 1. Zakaj ti je tvoja soba všeč? 
2. Kaj ti je v sobi najbolj všeč? 
3. Koliko časa na dan preživiš v sobi? 
4. Kaj v sobi najraje počneš? 
5. Kaj bi v njej spremenila? 
 

36a.  
Maja in Mojca sta sošolki. Zmenili sta se, da se bosta skupaj učili. Maja ima novo sobo, zato sta se 
dogovorili, da se bosta dobili pri Maji ob petih. Mojca je malo zamudila. Z avtobusom se je odpeljala 
eno postajo predaleč. Maja zaradi tega ni bila jezna. Mojca je Maji prinesla čokolado. 

 
36b. 

Maja 
 

Mojca 

Ura je že pet, pa je še ni.  
Mogoče je zamudila avtobus. 
Pripravila bom kozarce in piškote. 

Uh, kako naj se opravičim?!  
Upam, da ima rada to čokolado. 
Kateri je že njihov zvonec? 

  
37. a) 

1. Marko je dal knjigo v predal. Knjiga je v predalu. 
2. Maja je sliko obesila na steno. Slika visi na steni. 
3. Mama je rožo postavila v kot. Roža stoji v kotu. 
4. Jakob je obleke pospravil v omaro. Jakobove obleke so v omari. 
5. Učiteljica se je usedla na stol. Učiteljica sedi na stolu. 
6. Ana se je ulegla v posteljo. Ana leži v postelji. 
7. Žiga je vrgel stare teste v koš. Stari testi so v košu. 
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b) 
1. Marko je skril svoja pisma pod posteljo. Njegova pisma so pod posteljo. 
2. Maja je sliko obesila nad kavč. Slika visi nad kavčem. 
3. Mama je rožo postavila med omaro in kavč. Roža stoji med omaro in kavčem. 
4. Oče je dal nad umivalnik novo omarico. Nad umivalnikom imamo novo omarico. 
5. Miha je mizo postavil pod okno. Miza je pod oknom. 
 

c) 
1. Sara se je usedla v drugo vrsto za Anjo. Sara sedi v drugi vrsti za Anjo. 
2. Jakob se je usedel v tretjo vrsto za Saro. Jakob sedi v tretji vrsti za Saro. 
3. Miha se je usedel v četrto vrsto za Jakoba. Miha sedi v četrti vrsti za Jakobom. 
4. Ana se je usedla v šesto vrsto med Mateja in Tjašo. Ana sedi v šesti vrsti med Matejem in 
Tjašo. 
5. Lara se je usedla v osmo vrsto med Janeza in Klaro. Lara sedi v osmi vrsti med Janezom in 
Klaro. 
 

38. 1. Ana se je usedla na kavč. Ana sedi na kavču. 
2. Marko je dal peresnico v torbo. Peresnica je v torbi. 
3. Oče je obesil sliko nad posteljo. Slika visi nad posteljo. 
4. Miha je postavil kitaro v kot. Kitara stoji v kotu. 
5. Tina je dala fotografije v predal. Tinine fotografije so v predalu. 
6. Mama se je usedla na stol. Mama sedi na stolu. 
7. Dedek se je ulegel v posteljo. Dedek leži v postelji. 
 

39. Majina soba ima veliko okno in je zelo svetla. Pod oknom je miza, ki je vedno pospravljena. Na 
steni nad mizo je bela magnetna tabla. Nad tablo je polica za knjige. Zraven mize je omarica, še 
naprej pa je postelja. Pod posteljo je velik predal. V predalu ima Maja športne rekvizite. Ob 
postelji je nočna omarica z budilko. Nasproti postelje sta kavč in omara za oblačila. Pred kavčem 
je majhna pisana preproga. V levem kotu je omara. Med kavčem in omaro stoji mizica z 
akvarijem. Vse stene v sobi so bele, samo stena za kavčem je pobarvana na zeleno. To je Majina 
najljubša barva. 
 

40. a) Majina soba ima veliko mizo. Na njej so pisala in računalnik. 
b) Na steni nad mizo je bela magnetna tabla. Na njej visijo fotografije, pisemca, pomembna 
obvestila in urnik. 
c) Nad tablo so police. Na njih ima Maja zložene slovarje. 
č) Zraven mize je omarica. Na njej so rože. 
d) Pod posteljo je velik predal. V njem ima Maja športne rekvizite. 
e) Ob postelji je nočna omarica. Na njej je budilka. 
f) Na drugi strani sobe je majhen kavč. Maja na njem bere knjige. 
g) Pod kavčem so škatle. V njih ima Maja stare zvezke. 
h) Stene Majine sobe so bele. Na njih so plakati njenega najljubšega pevca. 
 

41. a) Kam je Maja obesila sliko? Nad kavč. 
b) Kam je dala urnik? Nad pisalno mizo. 
c) Kam je postavila roži? Na omaro. 
č) Kam je obesila rdečo obleko? V omaro. 
d) Kam je nalepila plakate? Nad posteljo. 
e) Kam je položila preprogo? Pred posteljo. 
f) Kam je spravila športne rekvizite? V predal. 
g) Kam je dala akvarij? Na mizico. 
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h) Kam je postavila nočno omarico? Zraven postelje. 
i) Kam je dala budilko? Na nočno omarico. 
j) Kam je postavila vaze? Na polico. 
k) Kam je pospravila svinčnike? V lonček. 
 

42. a) Kje je okno? Nad mizo. 
b) Kje je radiator? Pod mizo. 
c) Kje je preproga? Na tleh. 
č) Kje je koš? Pod mizo. 
d) Kje sta računalnika? Na mizi. 
e) Kje so igrače? V predalu. 
f) Kje so plakati? Na steni. 
g) Kje sta polici? Nad mizo. 
h) Kje je ogledalo? Nad klavirjem. 
i) Kje so nakit in parfumi? Na polici. 
j) Kje je omara? V kotu. 
k) Kje so oblačila? V omari. 
 

44. a)  
Ko stopiš v mojo sobo, najprej zagledaš ogromno posteljo. Dobila sem jo, ko sta oče in mama 
kupila novo pohištvo za spalnico. Moja otroška postelja je bila zame že premajhna, zato sem 
potrebovala novo. Najprej mi je bila zelo všeč, ker je pri meni lahko prespala tudi kakšna 
prijateljica, zdaj pa se mi zdi, da je prevelika. Če bi lahko, bi jo takoj zamenjala za drugo.  
 

b) 
Imam svojo sobo, ampak je zelo majhna. V njej imam posteljo, pisalno mizo, knjižne police in 
omaro za obleke. Če bi imel večjo sobo, bi imel v njej tudi kavč. Najbolj všeč mi je moja miza, 
ker je velika in imam dovolj prostora za računalnik in šolske stvari. Vesel sem, da sem lahko sam 
v sobi in da imam mir. 

 
45. a) Krava je pred hlevom. 

b) Opica je na veji. 
c) Zajec je v škatli. 
č) Delfina sta v morju. 
d) Slon je pod drevesom. 
e) Miška je na siru. 
f) Riba je v vodi. 
g) Tiger je ob vodi. 
h) Pes je za zidom. 
i) Mačka je pod avtom. 
j) Konj je pred avtom. 
k) Volk je v kletki. 
 

46. a) Pogovarjam se s …   sošolko.  sošolkama.  sošolkami. 
b) Učim se s …    sošolcem.  sošolcema.  sošolci. 
c) V sobi sem skupaj s …   sestro.   sestrama.  sestrami. 
č) Sobo si delim z …   bratom.  bratoma.  brati. 
d) Danes se dobim s …   prijateljem.  prijateljema.  prijatelji. 
e) Ne strinjam se z …   učiteljem.  učiteljema.  učitelji. 
f) Dobro se razumem s …   sosedom.  sosedoma.  sosedi. 
g) Velikokrat se skregam s …  prijateljico.  prijateljicama.  prijateljicami. 
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h) Zadovoljen sem z …   učiteljico.  učiteljicama.  učiteljicami. 
 

47. a) 
1. Maja bi imela sobo z vijoličnimi zavesami.  
2. Ana bi imela kopalnico z velikimi ogledali. 
3. Tanja bi imela omaro z lepimi oblekami. 
4. Marko bi imel sobo s črnimi stenami. 
5. Andrej bi imel radio z dobrimi zvočniki. 
 

b) 
1. To je trgovina s poročnimi oblekami. 
2. To je oddelek s športnimi pripomočki. 
3. To je slaščičarna z najboljšimi tortami. 
4. To je šola z najlepšimi učilnicami. 
5. To je mesto z urejenimi kolesarskimi stezami. 
6. To so police s šolskimi potrebščinami. 
 

c) 
Niso mi všeč hiše z majhnimi okni, visokimi ograjami, ravnimi strehami, in pisanimi fasadami. 
 

č) 
Med prazniki smo odpotovali v Francijo. Tam smo se srečali s sorodniki, ki živijo v Parizu. So zelo 
zanimiva družina. 
 

48. Pred dvema tednoma smo šli še z dvema družinama na počitnice. Bili smo v čudovitem hotelu. 
Imeli smo apartma z dvema svetlima sobama, dvema velikima kopalnicama in dvema 
balkonoma. Pred hotelom je bil lepo urejen park z dvema velikima bazenoma in dvema 
teniškima igriščema. Pred dvema ogromnima jedilnicama je bila krasna terasa. 

 
49a. 
Hm … moja sanjska soba? Imel bi sobo s črnimi stenami, tudi pohištvo bi bilo v črni barvi. V sobi bi 
imel glasbeni stolp, televizijo in PlayStation, knjig ne bi bilo, o šolskih potrebščinah ne duha ne sluha. 
Imel bi veliko mizo z najnovejšim računalnikom in barvnim tiskalnikom. Na stenah bi bilo polno 
posterjev, glasba bi se vrtela 24 ur na dan. V sobi bi imel tudi bobne. 
 
49b. 
1. Črna. 
2. Posluša glasbo, gleda televizijo, igra igrice. 
3. Knjig, šolskih potrebščin. 
4. Bobni. 
 
50a.  
Moja sanjska soba bi bila velika, z velikimi okni in z dvema balkonoma – eden bi bil obrnjen na vzhod, 
drugi pa na zahod. Tako bi vedno lahko videla sonce. Postelja bi bila okrogla. Vse bi bilo v vijolični 
barvi. Imela bi veliko pisalno mizo, na njej pa prenosnik. V sobi bi bile knjižne police z zanimivimi 
knjigami, imela bi tudi veliko stekleno omaro s plišastimi igračkami. Seveda bi moralo biti v sobi 
dovolj prostora za vse moje obleke in modne dodatke, še boljše bi bilo, če bi bili z mojo sobo 
povezani majhna garderoba in kopalnica z veliko banjo. 
 
50b. 
1. Velika, z velikimi okni in z dvema balkonoma. 
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2.  Okroglo posteljo, veliko pisalno mizo, prenosnik, knjižne police z zanimivimi knjigami, veliko 
stekleno omaro … 
3. Plišaste igračke. 
4. Majhno garderobo in kopalnico z veliko banjo. 
 
52. a) 

Živim v Šentjakobu v Avstriji in sem koroška Slovenka. S starši in starimi starši smo se vedno 
pogovarjali v slovenščini, nemško sem se naučila šele v vrtcu. Obiskujem tudi slovensko 
gimnazijo v Celovcu in mislim, da je prav jezik tisti, ki me najbolj povezuje s Slovenijo. Nikoli 
nisem razmišljala, da bi živela v Sloveniji, ampak človek nikoli ne ve. 
 

b) 
Slovenijo imam rad, ker se v njej počutim kot doma. Ljudje so zelo prijazni in dobri in vse je lepo. 
Najbolj mi je všeč to, da si lahko v enem dnevu na morju in v gorah. Iz Slovenije je bila moja 
babica, ki je na potovanju po Makedoniji spoznala mojega dedka in se z njim poročila. Upam, da 
bom lahko prišel v Ljubljano študirat. 

 

c) 
V Slovenijo sem se preselila pred dvema letoma. Na začetku je bilo zelo težko, ker nisem znala 
jezika in ker je bilo vse drugače kot v moji deželi Počasi pa je bilo bolje. Najprej sem se družila 
samo z dvema dekletoma, ki sta prav tako prišli iz Kosova, potem pa sem našla prijateljice tudi 
med sošolkami. S starimi prijatelji sem še zmeraj v stiku, skoraj vsak teden se slišimo po Skypu. 
Zelo jih pogrešam. Slovenija je lepa dežela in na nek način počasi postaja moj dom, seveda pa bi 
se takoj, če bi se lahko, preselila nazaj na Kosovo. 
 

č) 
Živim v Argentini. Ko sem bil majhen otrok, sem govoril samo slovensko, ker so bili vsi moji stari 
starši rojeni v Sloveniji in so tudi mojega očeta in mamo najprej naučili samo slovensko. Vsak dan 
sem poslušal, kako lepa je Slovenija. O Sloveniji, njeni zgodovini in kulturi sem se učil tudi v 
slovenski šoli in tako začel spoznavati Slovenijo, ampak pri sebi sem čutil, da je moja država 
Argentina. Prvič sem prišel v Slovenijo šele lansko leto. Takrat sem se srečal s sorodniki, ki živijo 
tukaj in tudi prvič začutil, da bi lahko nekoč Slovenija postala tudi moj dom. 
 

d) 
Živim na Gornjem Seniku na Madžarskem in sem porabska Slovenka. Vrtec in osnovno šolo sem 
obiskovala v rojstni vasi. S slovenščino pa sem se srečala že doma, saj oba starša govorita 
slovenski jezik. Tudi s starimi starši sem se pogovarjala v slovenskem dialektu. Ker mi je 
slovenščina zelo blizu, sem se odločila za študij v Sloveniji. Slovenija kot država mi ni 
tuja, saj jo že od otroških let obiskujem in spoznavam. Njene čudovite gore, pokrajine me vedno 
vlečejo nazaj. Mislim, da je Slovenija tudi moj dom in se bom vedno z veseljem vračala v 
njene kraje. 
 

53. a) Babica kuha kosilo. 
b) Miha in Ana čistita stanovanje. 
c) Gospa Kovač zlaga obleke. 
č) Ana peče pecivo. 
d) Gospa Novak lika srajco. 
e) Anja pometa. 
f) Gospod Košir barva ograjo. 
g) Gospod Arnež popravlja kolo. 
h) Matej čisti čevlje. 
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i) Gospa Bajželj dela na vrtu. 
j) Gospa Bergant kosi travo. 
k) Vesna sesa. 
l) Tina in Anže pomivata posodo. 
m) Nina in njena mama brišeta posodo. 
n) Alja obeša perilo. 
o) Andreja zaliva rože. 
 

54. a) pomiti: posodo, okno, tla, vrata 
b) odnesti: smeti 
c) zlikati: obleke 
č) zaliti: rože 
d) pobrisati: prah 
e) pospraviti: sobo 
f) postlati: posteljo 
g) zložiti: perilo 
h) pokositi: travo 
i) popraviti: kolo 
j) posesati: sobo 
k) obesiti: perilo 
 

55. a) pospravljati sobo   Rad/a pospravljam sobo.  Ne maram pospravljati sobe. 
b) brisati posodo   Rad/a brišem posodo.  Ne maram brisati posode. 
c) prati perilo   Rad/a perem perilo.  Ne maram prati perila. 
č) obešati perilo   Rad/a obešam perilo.  Ne maram obešati perila. 
d) zalivati rože   Rad/a zalivam rože.  Ne maram zalivati rož. 
e) čistiti čevlje   Rad/a čistim čevlje.  Ne maram čistiti čevljev. 
f) kositi travo   Rad/a kosim travo.  Ne maram kositi trave. 
g) zlagati obleke   Rad/a zlagam obleke.  Ne maram zlagati oblek. 
h) peči pecivo   Rad/a pečem pecivo.  Ne maram peči peciva. 
i) popravljati kolo   Rad/a popravljam kolo.  Ne maram popravljati kolesa. 
 

56. a) Delam domačo nalogo. Naredil/a sem domačo nalogo. 
b) Moja mama rada kuha. Moja mama vsak dan skuha odlično kosilo. 
c) Maja rada peče pecivo. Maja vsako nedeljo speče pecivo. 
č) Miha pije vodo. Miha spije tri litre vode na dan. 
d) Babica lika perilo. Babica zna najlepše zlikati perilo. 
e) Miha je ponavljal angleščino. Miha je ponovil vse angleške glagole. 
f) Otroci so peli pesmico. Otroci so zapeli tri pesmice. 
g) Gregor je čistil kolo. Gregor je zelo lepo očistil kolo. 
 

57. a) Ina dela domačo nalogo. Andrej pa je že naredil domačo nalogo. 
b) Ponavadi spim osem ur. Včeraj dolgo časa nisem mogel zaspati. 
c) Vedno pijem samo vodo. Vsako jutro spijem kozarec vode. 
č) Za kosilo jem pico. Ponavadi pojem samo pol pice. 
d) Prijateljico Majo poznam že 7 let. Spoznali sva v srednji šoli. 
e) Moj oče rad bere časopis. Moj oče vsak dan prebere cel časopis. 
f) Ali se rad učiš slovenščino? Ali si se naučil vse končnice? 
g) Moja mama dela najboljše torte. Mama mi za rojstni dan vedno naredi torto. 
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58. a) Ali si že naredil/a domačo nalogo? Danes sem dve uri delal/a domačo nalogo. 
b) Vesel/a sem, ker sem pospravil/a stanovanje. Koliko časa si pospravljal/a stanovanje? 
c) Katja vedno vse prav zračuna. Katja vedno računa s kalkulatorjem. 
č) Anja se vedno hitro obleče. Anja se še oblači, zato jo moramo počakati. 
d) Oče je včeraj prodal avto. V tej trgovini prodajajo avtomobile. 
e) Kdo je naredil to torto? Odlična je. Moja teta dela odlične torte. 
f) Maja je povedala 5 angleških besed. Maja dobro govori angleško. 
g) Miha je vrgel žogo v koš. Miha je včeraj eno uro metal žogo na koš. 
h) Otroci so pobrali vse papirčke. Otroci so dolgo časa pobirali papirčke. 
 

59. a) Gregor čisti umivalnik. Gregor je očistil umivalnik.  
b) Andrej briše posodo. Andrej je pobrisal posodo. 
c) Bojan je kosilo. Bojan je pojedel kosilo. 
č) Štefan pije pivo. Štefan je spil pivo. 
d) Lenart bere knjigo. Lenart je prebral knjigo. 
e) Anamarija piše pismo. Anamarija je napisala pismo. 
f) Benjamin računa. Benjamin je zračunal. 
g) Jan pobira papirčke. Jan je pobral papirčke. 
h) Aleks se tušira. Aleks se je stuširal. 
i) Dejan se oblači. Dejan se je oblekel. 
j) Petra obuva čevlje. Petra je obula čevlje. 
k) Helena išče ključe. Helena je našla ključe. 
l) Danica kupuje hrano. Danica ja kupila hrano. 
m) Pevka poje. Pevka je zapela. 
n) Barbara se useda. Barbara se je usedla. 
o) Sabina se je ulegla. Sabina leži. 
 

60. a)  
Zrezek je bil zelo velik, zato sem ga jedel/jedla dolgo časa.  
Imel sem zelo malo časa, zato juhe nisem pojedel/pojedla do konca.  
Ne jem zelenjave. 
 
b)  
Pri telovadbi smo metali žogo na koš.  
Ali mi lahko vržeš moje ključe?  
Učiteljica testov nikoli ne meče v koš. 
 
c)  
Včeraj sem cel večer bral/a knjigo. 
Kdaj boš knjigo prebral/a do konca? 
Maja je začela brati knjigo. 
 
č)  
Tina zna dobro risati. 
Ana zna dobro narisati mačko. 
Ne maram risati. 
 
d)  
Kdo je skuhal to odlično juho? 
Kdo zna kuhati golaž? 



 4 Moj dom 
 
 

 

ČAS ZA SLOVENŠČINO    62 
 

Kdo zna kuhati? 
 
e)  
Peter je dolgo časa pisal spis. 
Peter je napisal že veliko dobrih spisov. 
Peter rad piše. 
 
f)  
Marko se je nehal učiti kemijo. 
Tina se rada uči slovenščino. 
Ana se je naučila vse nove angleške besede. 
 

61. Ana, Tina, Gregor in Jakob so sošolci. Rojstni dan imajo v istem tednu, zato so se odločili, da ga 
bodo praznovali skupaj. Ana je prosila starše, če ga lahko praznujejo pri njih doma. Oče in mama 
nista imela nič proti, želela pa sta, da vse sami pripravijo in tudi pospravijo. Ana, Tina, Gregor in 
Jakob so si razdelili delo. Ana je pospravila stanovanje in pripravila mizo. Tina je spekla torto, 
Jakob in Gregor pa sta kupila pijačo in naredila sendviče. Vse prostore so okrasili z baloni. Prišli 
so skoraj vsi sošolci in imeli so se super. Poslušali so glasbo, se šli razne družabne igre in 
klepetali. Čas je prehitro minil. Na koncu so vsi pomagali pospraviti stanovanje. Ana in Tina sta 
pomili kozarce in krožnike in jih zložili nazaj v omaro, Jakob je pobrisal mizo in pospravil 
družabne igre, Gregor pa je pobral vse smeti in prazno embalažo od pijače ter vse skupaj odnesel 
v smetnjak. 

 
63. Učiteljica se pogovarja … 

z mano (jaz)   z nama (midva)   z nami (mi) 
z nama (medve)   z nami (me) 

s tabo (ti)    z vama (vidva)    z vami (vi) 
z vama (vedve)    z vami (ve) 

z njim (on)    z njima (onadva)   z njimi (oni) 
z njo (ona)    z njima (onidve)   z njimi (one) 
 

64.  
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65. a) 

Gregor: Miha, a greš z mano v kino? 
Miha: Joj, žal ne morem. Z Markom grem na tekmo. 
Gregor: Zmeraj se najprej zmeniš z njim , jaz pa ostanem sam. 
Miha: Lahko greš z nama, saj ni problema. 

 
b) 
Mama: S kom boš v sobi, ko boste šli na ekskurzijo Dunaj? 
Eva: Ne vem še. Ko smo šli na naravoslovni tabor, sem bila v sobi skupaj z Laro in Mojco. Z njima 
je bilo zelo zabavno. V šoli v naravi sem bila skupaj s puncami iz B razreda. Tudi z njimi sem se 
dobro razumela. Nazadnje pa sem bila v sobi skupaj z Ano. Tudi z njo sva se imeli fino. 

 
66. a) Peter, a greš domov? Grem lahko s tabo? 

b) Emira je moja najljubša sošolka. Z njo ni nikoli dolgčas. 
c) Prijatelja Gregorja poznam že dolgo časa. Z njim sem hodila na tečaj španščine. 
č) Danes grem na tekmo. Ali greš z mano ? 
d) Ana, kaj je narobe? Ali je vse v redu s tabo? 
e) Medvedovi so naši družinski prijatelji. Z njimi smo preživeli že veliko lepih trenutkov. 
f) S starši smo odšli na enotedenske počitnice v Piran. Z nami je šel seveda tudi naš pes Riki. 
 

67.  
Anjina soba je majhna, ampak lepo urejena. Ima dve veliki okni, zato je v njej zelo svetlo. Pod njima 
ima Anja veliko pisalno mizo. Zraven njiju pa je postavljena omara. V njej ima Anja knjige in šolske 
potrebščine. Na drugi strani sobe je postelja. Nad njo ima Anja nalepljene plakate različnih pevcev in 
igralcev. Zraven postelje stoji velika omara. V njej ima Anja spravljena oblačila, pod omaro pa so 
škatle. Anja v njih hrani stare zvezke. V sobi je tudi majhen fotelj. Anja na njem rada bere. 
 
68.  
Jaz sedim v drugi vrsti na levi strani. Zraven mene sedi Filip. Pred njim sedi Ema, pred menoj pa Taja. 
Za nama sedita Peter in Nace. Desno od naju sedita Jošt in Lenart. Pred njima sedita Marko in Tina. 
Marko sedi na levi, Tina pa na desni. Pred njo sedi Riad, pred Markom pa Edis. Desno od njiju sedita 
Ariela in Lara. Za njima sedita Katja in Jakob. Katja sedi na desni, Jakob pa na levi. Za njim sedi Ula, za 
Katjo pa Hana. 
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69.  
a) Naša učilnica je v prvem nadstropju. Naša učilnica se nahaja v prvem nadstropju. 
b) Na mizi je vaza. Na mizi stoji vaza. 
c) Nad kavčem je slika znanega slikarja. Nad kavčem visi slika znanega slikarja. 
č) Španija je v južni Evropi. Španija se nahaja v južni Evropi. 
d) Sem iz Slovenije. Prihajam iz Slovenije. 
e) V mestu je bila huda prometna nesreča. V mestu se je zgodila huda prometna nesreča. 
f) Čez teden sem pri mami, ob vikendih pa pri očetu. Čez teden živim pri mami, ob vikendih pa pri 
očetu. 
g) Na avtobusni postaji je veliko učencev. Na avtobusni postaji čaka veliko učencev. 
 
70. 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. b, 6. a 
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1.  

 

2. glava: zob, oko, čelo, lice, uho, usta, jezik, vrat, las, obraz, nos   
roke: komolec, rama, prst, zapestje 
trup/telo: hrbet, trebuh, prsi, zadnjica  
noge: gleženj, koleno, peta 
 

3. a) las – lasje 

b) zob – zobje  

c) oko – oči  

č) uho – ušesa  

 

4. a) Majini zobje so beli.  Maja ima bele zobe. 

b) Evini lasje so dolgi.  Eva ima dolge lase. 

c) Rokovi lasje so gosti.  Rok ima goste lase. 

č) Denisovi lasje so umiti.  Denis ima umite lase. 

d) Julijini lasje so neurejeni.  Julija ima neurejene lase. 

e) Markovi lasje so kratki.  Marko ima kratke lase. 

f) Anini zobje so ravni.  Ana ima ravne zobe. 

g) Bojanovi zobje so lepi.  Bojan ima lepe zobe. 

 

5. a) Pogosto me bolijo ušesa. 

b) Če sem dolgo za računalnikom, me bolijo oči. 
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c) Sestrini lasje so rjavi. 

č) Anini zobje so lepi in beli. 

d) Levo uho me že tri dni boli. 

e) Otrok ima take oči kot njegova mama. 

f) Sošolka ima dolge rjave lase. 

g) Zobe si moraš umivati trikrat na dan. 

h) Peter ima zelo občutljiva ušesa. 

i) Zdravnik mi je izpulil modrostni zob. 

 

6. Meni so najbolj všeč moji lasje. Končno imam dovolj dolge, da lahko nosim različne frizure: čop, 

kito, figo ali pa jih imam spuščene. Dobila sem nov lak za nohte, zato si jih zdaj pogosto 

nalakiram. Za usta pa uporabljam samo vazelin. 
 

Všeč so mi moje mišice. Trikrat na teden hodim na fitnes in delam vaje za noge, roke in trebuh. 

Moti pa me, kadar imam na obrazu mozolje. 
 

Všeč so mi moje oči. Tudi drugi jih najprej opazijo in pohvalijo. Morijo pa me moji zobje, ker so 

krivi, ampak bom kmalu dobila aparat. 

7. a) 
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b)  
a) Z brisačo. 
b) Z glavnikom, s krtačo za lase. 
c) Z milom. 
č) Z dezodorantom, s parfumom. 
d) Z britvico, z brivnikom. 
e) S kremo. 
f) S fenom. 
g) S šamponom. 
h) S palčkami za ušesa. 
i) S škarjicami, s ščipalnikom. 
j) Z zobno ščetko, z zobno pasto. 
k) S tehtnico. 
l) S šminko. 
m) Z lakom za nohte. 

 
8. Zobje: zobobol, zobna pasta, zobna ščetka, zobna nitka 

Lasje: šampon, glavnik, gel za lase, fen, krtača za lase, frizer  
Roke: prst, lak za nohte, škarjice, noht, pilica, krema za roke 
 

9. Barbara je kupila krtačo za lase, škarjice, kremo, lak za note in pilico, kremo za roke. 
Žan je kupil dezodorant, fen, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik, gel za lase. 
 

10.  

 
 

11. a)  
1. Uho me boli.  
2. Roka me boli.  
3. Gleženj me boli.  
4. Glava me boli. 
5. Noga me boli. 
6. Koleno me boli.  
7. Rama me boli. 
8. Trebuh me boli. 
9. Zob me boli. 

 
b)  
1. Ušesa me bolijo. 
2. Roke me bolijo. 
3. Noge me bolijo. 
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c) 
a) Ušesa me bolijo.  
b) Oči me pečejo. 
c) Kolena me bolijo.  
č) Roke me srbijo. 
d) Noge me bolijo.  
e) Zobje me skelijo.   

 
12. a) Roka me boli. 

b) Slabo mi je. 

c) Trebuh me boli. 

č) Srbi me. 

d) Vroče mi je.  

e) Glava me boli. 

f) Zebe me. 

g) Vrti se mi.    

 

13. a) Glava me boli. 

b) Vročino imam. 

c) Slabo mi je. 

č) Trebuh me boli. 

d) Roka me boli. 

e) Bolan sem. 

f) Prehlajena sem. 

g) Padel sem. 

h) Imam alergijo. 

i) Imam zlomljeno roko. 

j) Gleženj imam zvit. 

k) Srbi me. 

l) Urezala sem se. 

m) Bruham. 

n) Imam drisko. 

 

14. a) Glava me boli. – Petra boli glava. 

b) Grlo me boli. – Lidijo boli grlo. 

c) Zob me boli. – Davida boli zob. 

č) Trebuh me boli. – Simona boli trebuh. 

d) Roka me boli. – Petro boli roka. 

e) Noga me boli. – Eriko boli noga. 
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15.  

 

16. a) 
a) sošolcu, b) dedku, c) prijatelju, č) sosedu, d) sošolki, e) prijateljici, f) sestri, g) sosedi 

 
b)  
a) stricu, b) bratu, c) bratrancu, č) očetu, d) teti, e) babici, f) sestrični, g) mami 

 
17. a) 

a) zdravniku, b) ravnatelju, c) učitelju, č) zobozdravniku, d) frizerju, e) trenerju, f) zdravnici, g) 
ravnateljici, h) učiteljici, i) zobozdravnici, j) frizerki, k) trenerki 
 
b) 
a) osebnemu zdravniku, b) strogemu ravnatelju, c) prijaznemu učitelju, č) dobremu 
zobozdravniku, d) znanemu frizerju, e) novemu trenerju, f) osebni zdravnici, g) strogi ravnateljici, 
h) prijazni učiteljici, i) dobri zobozdravnici, j) znani frizerki, k) novi trenerki 

 
18. Grem … 

k mami, k dedku, k ravnatelju, k oknu, h knjižničarki, h Katji, h Gregorju, k frizerju, h Goranu, k 
omari, k prijatelju, k pouku, k zdravniku, k izhodu, k tabli  
 

19. a)  
a) k Blažu, b) h Kaji, c) h Gorazdu, č) k Zali, d) k Mojci, e) h Gordani, f) k Luciji, g) k Alenki, h) h 
Kevinu, i) k Simonu 

 
b) 
a) k prijaznemu sošolcu, b) k lepi sošolki, c) k pametnemu fantu, č) k simpatični učiteljici, d) k 
zgovorni prijateljici, e) k bolni Gordani, f) h glasni sosedi, g) k zabavni družini, h) k živahnemu 
prijatelju, j) k dolgočasnemu bratrancu 

 
20. a) Peter ima angino, zato gre k zdravniku. 

b) Eva ima prosto popoldne, zato gre na obisk k prijateljici. 
c) Jakoba boli zob, zato gre k zobozdravniku. 
č) Sonja bo dobila aparat za zobe, zato gre k ortodontu. 
d) Marko slabo vidi, zato gre k okulistu. 
e) Nataša si želi imeti novo frizuro, zato gre k frizerju. 
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f) Nik se je pretepal v šoli, zato gre zdaj na pogovor k ravnatelju. 
g) Maja potrebuje seznam knjig za domače branje, zato gre h knjižničarki. 
h) Jasna ima problematično kožo, zato gre pogosto k dermatologu. 
i) Peter potrebuje pomoč pri učenju, zato gre k učitelju. 

 
21.  

a) 1. Alešu, 2. bratu, 3. dedku, 4. Anji, 5. mami, 6. babici, 7. stricu, 8. sosedi, 9. očetu 
b) 1. učitelju, 2. Janji, 3. Anžetu, 4. policistu, 5. peku, 6. frizerju, 7. kuharju, 8. natakarici, 9. 
ravnateljici 
c) 1. zaspanemu sošolcu, 2. bolnemu bratu, 3. utrujenemu očetu, 4. moji sošolki, 5. bolni sestri, 
6. utrujeni mami 
č) 1. mojemu sošolcu, 2. bolnemu dedku, 3. mlajšemu bratu, 4. njegovi sošolki, 5. bolni babici, 6. 
dobri prijateljici 

 
22. a) 

1) Vnuk pomaga babici. 
2) Brat se smeje psu. 
3) Sestra vsak dan telefonira prijateljici. 
4) Simon se je opravičil sošolki. 
5) A si se že kdaj zlagal očetu? 
6) Teta se smeje stricu. 
7) Dedek se čudi računalniku. 
8) Alina piše SMS sestrični. 
9) Joj, mački sem pozabila dati mleko. 
10) Prijatelju sem kupil čokolado. 
11) Babica bere vnuku pravljico. 
12) Luka je zdravniku pokazal poškodovano roko. 
13) Mama je sosedi ponudila piškote. 
14) Manca je prinesla teti rože za rojstni dan. 

 
b)  
1) Rad pomagam bolni babici. 
2) Brat se smeje našemu psu. 
3) Sestra vsak dan telefonira najboljši prijateljici. 
4) Simon se je opravičil užaljeni sošolki. 
5) A si se že kdaj zlagal staremu očetu? 
6) Babica se smeji zabavnemu vnuku. 
7) Dedek se čudi prenosnemu računalniku. 
8) Alina piše SMS sporočilo najljubši sestrični. 
9) Joj, naši mački sem pozabila dati mleko. 
10) Najboljšemu prijatelju sem kupil čokolado. 
11) Babica bere zaspanemu vnuku pravljico. 
12) Luka je osebnemu zdravniku pokazal poškodovano roko. 
13) Mama je prijazni sosedi ponudila piškote. 
14) Manca je veseli teti prinesla rože za rojstni dan. 

 
23. a) 

1) Jan je telefoniral sošolcu Žanu. 
2) Sestra je pomagala stari mami. 
3) Moj brat se je zlagal naši sosedi. 
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4) Mi se smejemo njegovemu komentarju. 
5) Sestra se je opravičila bratu. 
6) Miška je nagajala mački. 
7) Tjaša je pomahala sošolcu Mateju. 

 
b)  
1) Mama je otroku brala pravljico. 
2) Babica je kuhala družini kosilo. 
3) Gregor je pokazal učitelju domačo nalogo. 
4) Fant je dal punci poljubček. 
5) Vesna je prinesla sošolcu darilo. 
6) Oče je kupil mami parfum. 
7) Tjaša je napisala najboljšemu prijatelju SMS. 
8) Vnuk je poslal dedku čestitko. 
9) Ela je posodila sošolki kalkulator. 
10) Ravnatelj je predstavil učenca novi razredničarki. 

 
24. a) Komu, b) Komu, c) Komu, č) Komu, d) Komu, e) Čemu, f) Čemu, g) Komu 
 
25. Anglija je igrala proti Sloveniji. / Egipt je igral proti Maroku. / Kolumbija je igrala proti Grčiji. / 

Italija je igrala proti Franciji. / Brazilija je igrala proti Hrvaški. / Nizozemska je igrala proti Čilu. / 
Slonokoščena obala je igrala proti Japonski. / Švica je igrala proti Ekvadorju. / Mehika je igrala 
proti Kamerunu. / Španija je igrala proti Avstraliji. / Kostarika je igrala proti Urugvaju. / Argentina 
je igrala proti Bosni in Hercegovini.  

 
26.  

1) pospravljanju, 2) nasilju, 3) bujenju, 4) alkoholu, 5) spraševanju, 6) pomivanju posode, 7) 
kriminalu, 8) kajenju, 9) mučenju živali, 10) onesnaževanju okolja 

 
27.  

a) Grem na obisk k najboljši prijateljici. 
b) Grem v  bolnišnico k bolnemu dedku. 
c) Grem na pregled k znanemu specialistu. 
č) Grem na počitnice k mamini prijateljici. 
d) Grem na pogovor k našemu ravnatelju. 
e) Grem v kabinet k naši razredničarki. 

 
28. a) 

Mateja je tudi letos sestavila seznam božičnih in novoletnih daril za svojo družino.   
Babici bo podarila copate, dedku bo kupila nogavice, bratu Alešu pa žogo. Mami bo dala 
rokavice, očetu pa knjigo. Še vedno pa ne ve, kaj naj kupi fantu Gašperju. 

 
29. a) 

To je učiteljica. Grem k učiteljici. Sem pri učiteljici. 
To je sošolka. Grem k sošolki. Sem pri sošolki. 
To je zobozdravnica. Grem k zobozdravnici. Sem pri zobozdravnici. 
To je knjižničarka. Grem h knjižničarki. Sem pri knjižničarki. 
To je čistilka. Grem k čistilki. Sem pri čistilki. 

 
To je učitelj. Grem k učitelju. Sem pri učitelju. 
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To je sošolec. Grem k sošolcu. Sem pri sošolcu. 
To je zobozdravnik. Grem k zobozdravniku. Sem pri zobozdravniku. 
To je knjižničar. Grem h knjižničarju. Sem pri knjižničarju. 
To je hišnik. Grem k hišniku. Sem pri hišniku. 

 
b) 
To je naša učiteljica. Grem k naši učiteljici. Sem pri naši učiteljici. 
To je simpatična sošolka. Grem k simpatični sošolki. Sem pri simpatični sošolki. 
To je mlada zobozdravnica. Grem k mladi zobozdravnici. Sem pri mladi zobozdravnici. 
To je prijazna knjižničarka. Grem k prijazni knjižničarki. Sem pri prijazni knjižničarki. 
To je stara čistilka. Grem k stari čistilki. Sem pri stari čistilki. 
 
To je naš učitelj. Grem k našemu učitelju. Sem pri našem učitelju. 
To je bratov sošolec. Grem k bratovemu sošolcu. Sem pri bratovem sošolcu. 
To je mlad zobozdravnik. Grem k mlademu zobozdravniku. Sem pri mladem zobozdravniku. 
To je prijazen knjižničar. Grem s prijaznemu knjižničarju. Sem pri prijaznem knjižničarju. 
To je naš hišnik. Grem k našemu hišniku. Sem pri našem hišniku. 

 
30. a) Na obisku sem bila pri dobrem prijatelju. 

b) Pri slovenščini smo se pogovarjali o petem sklonu. 
c) Čudim se slovenskemu filmu. 
č) Pomagam bolnemu dedku. 
d) Dobili smo se pri Mladinskem gledališču. 
e) Vsak dan grem k najbližjemu sosedu. 
f) Bili smo na dolgočasnem žuru. 
g) Peljem se proti ljubljanskemu gradu. 
h) Telefoniral sem mlajšemu bratu. 
i) Bila sem v Mestnem muzeju. 
j) S psom sva se sprehajala po urejenem parku. 
  

31.  

jaz zdravnik 

Vročino imam. 
Nimam apetita.  
Že tri dni kašljam.  
Celo noč sem bruhal/a. 
Zelo slabo se počutim.  
Že dva dni imam drisko.  
Vse me srbi in imam izpuščaje.  
Kiham.  
Trebuh me boli. 
Utrujen/a sem.  
Čisto sem brez energije.  

Čez en teden pridi na kontrolo. 
Globoko dihaj.  
Kako se počutiš?  
Kaj te boli?  
Mislim, da je to viroza.  
Sleci majico.  
Odpri usta.  
Reci A! 
Napisal ti bom recept za sirup proti kašlju. 
V laboratoriju ti bodo vzeli kri in vodo.  
Ta teden ostani doma in počivaj. 

 
32. Pri zdravniku 

Zdravnik: Kaj je narobe s tabo? 
Luka: Kašljam in grlo me boli. 
Zdravnik: A imaš povišano temperaturo? 
Luka: Ne, vročine nimam. 
Zdravnik: Koliko časa že traja vse skupaj? 
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Luka: 4 dni. 
Zdravnik: Ja, to bo prehlad. Veliko pij in počivaj. 
Luka: Hvala, na svidenje. 
 

33. Pri zobozdravniku 
Zobozdravnik: Usedi se na stol. Odpri usta. Kaj imava, sestra? 
Medicinska sestra: Samo kontrolo. 
Zobozdravnik: Aha. Lepo, zobje so v redu. 
Medicinska sestra: Na kontrolo pridi spet čez eno leto. 
 

34. a) Učitelju. 
b) Peter Novak. 
c) V 9.b razred. 
č) Ker se je slabo počutil. 
 

37. d) Odpri okno. 
c) Pojdi k zobozdravniku. 
a) Pojdi v posteljo. 
č) Pojej sendvič. 
b) Popij malo vode. 
e) Popij žličko sirupa. 
f) Zapri okno. 

 
38. a) 

počivati / počivam / počivaj / počivajte / Več počivaj. 
poslušati / poslušam / poslušaj / poslušajte / Več poslušaj. 
počakati / počakam / počakaj / počakajte / Počakaj me, prosim. 
ukvarjati se / ukvarjam se / ukvarjaj se / ukvarjajte se / Več se ukvarjaj s športom. 
vprašati / vprašam / vprašaj / vprašajte / Vprašajte, če ne razumete. 
dati / dam / daj / dajte / Dajte mir. 
 
b) 
mirovati  / mirujem / miruj / mirujte / Čim bolj miruj. 
spraševati / sprašujem / sprašuj / sprašujte / Več sprašujte svojo učiteljico. 
zajtrkovati / zajtrkujem / zajtrkuj / zajtrkujte / Vsak dan zajtrkujte. 
potovati / potujem / potuj / potujte / Čim več potujte. 
kupovati / kupujem / kupuj / kupujte / Ne kupujte v tej trgovini. 
 
c) 
napisati / napišem / napiši / napišite / Napiši svoj naslov. 
odpreti / odprem / odpri / odprite / Odpri okno. 
zapreti / zaprem / zapri / zaprite / Zaprite vrata. 
usesti se / usedem se / usedi se / usedite se / Usedi se na stol. 
narisati / narišem / nariši / narišite / Narišite svojo družino. 
priti / pridem / pridi / pridite / Pridite bližje. 
dvigniti / dvignem / dvigni / dvignite / Dvignite roke vsi, ki nimate naloge. 
 
č) 
govoriti / govorim / govori / govorite / Govorite bolj potiho. 
ponoviti / ponovim / ponovi / ponovite / Ponovite, prosim. 
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narediti / naredim / naredi / naredite / Naredite deset počepov. 
telovaditi / telovadim / telovadi / telovadite / Vsak dan telovadite. 
učiti se / učim se / uči se / učite se / Vsak dan se učite. 
hoditi / hodim / hodi / hodite / Čim več hodite v hribe. 
zbuditi se / zbudim se / zbudi / zbudite / Otroci, zbudite se. 
spati / spim / spi / spite / Čim več spite. 
 
d) 
teči / tečem / teci / tecite / Teci hitreje. 
sleči se / slečem se / sleci se / slecite se / Slecite pulover. 
obleči se / oblečem se / obleci se / oblecite se / Hitro se oblecite v topla oblačila. 
reči / rečem / reci / recite / Reci staršem, da pridem na obisk. 
 
e) 
piti / pijem / pij / pijte / Ne pij alkohola. 
jesti / jem / jej / jejte / Jej počasi. 
gledati / gledam / glej / glejte / Glej, koliko ljudi. 
povedati / povem / povej / povejte / Povejte deset zanimivosti o izletu. 
stati / stojim / stoj / stojte / Stojte pri miru. 
vzeti / vzamem / vzemi / vzemite / Vzemite toliko, kot boste lahko pojedli. 
biti / sem / bodi / bodite / Bodi tiho. 
iti / grem / pojdi / pojdite / Pojdite bolj počasi. 
imeti / imam / imej / imejte / Imejte odprte oči. 
 

39. a) Prosim, govori počasi.  
b) Jutri se imej lepo na izletu.  
c) Ne boj se. Injekcija nič ne boli.  
č) Kdaj lahko prideš na kontrolo?  
d) Bolj odpri usta!  
e) Pojdi k zdravniku, da ne bo prepozno.  
f) A mi daš zdravstveno izkaznico, prosim?  
g) Pijem premalo tekočine!  
h) Piši bolj čitljivo. Ne morem brati za tabo.  
i) Zakaj ne stojiš pri miru? 
j) Ne jej toliko čipsa. Slabo ti bo. 
k) Bodi tiho! 
l) Obleci pulover. 
m) Zapri okno, prosim. 
n) Lahko vzameš dve tableti. 
o) Ubogaj starše. Dobro ti hočejo. 
 

40. a) 
a) A se lahko usedeš? → Usedi se. 
b) A se lahko slečeš, prosim? → Sleci se. 
c) A lahko še bolj odpreš usta? → Odpri usta. 
č) A lahko rečeš AAAAAAA? → Reci AAAAAAA. 
d) A lahko globoko dihaš? → Dihaj globoko. 
e) A lahko dvigneš roko? → Dvigni roko. 
f) A se lahko prikloniš? → Prikloni se. 
g) A mi lahko pokažeš, kje te boli? → Pokaži, kje te boli. 
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b)  
a) Piti moraš čaj in počivati. → Pij čaj in počivaj. 
b) Iti moraš v laboratorij. → Pojdi v laboratorij. 
c) Veliko moraš počivati. → Veliko počivaj. 
č) Tableto moraš vzeti dvakrat na dan. → Tableto vzemi dvakrat na dan. 
d) Ostati moraš v postelji. → Ostani v postelji. 
e) Čez en teden moraš priti na kontrolo. → Čez en teden pridi na kontrolo. 

 
41.  

a) Zaupati moraš zobozdravniku. → Zaupaj zobozdravniku! 
b) Pogovoriti se moraš z zobozdravnikom. → Pogovori se z zobozdravnikom! 
c) Prositi moraš zobozdravnika, da ti pove, kaj dela. → Prosi zobozdravnika, da ti pove, kaj dela! 
č) Pomisliti moraš na počitnice. → Pomisli na počitnice! 
d) Ne smeš pozabiti na dihanje. → Ne pozabi na dihanje! 
e) S sabo moraš pripeljati kakšnega prijatelja. → S sabo pripelji kakšnega kolega! 
f) V mislih si moraš prepevati kakšno pesem. → V mislih si prepevaj kakšno pesem! 
g) Šteti moraš do 100. → Štej do 100. 

 
42.  

a) Kupi si majhno beležko. Vanjo vpiši vse datume testov, spraševanj, seminarskih nalog in 
govornih nastopov. 
b) Na steno obesi urnik, da ga boš lahko vedno pogledal/a in preveril/a. 
c) Domače naloge delaj sproti, ne čakaj na zadnji trenutek. 
č) Ko se učiš, ne skači z ene teme na drugo, ampak se najprej nauči eno snov, potem pa drugo. 
d) Težje naloge naredi takrat, ko si še spočit/a. 
e) Vedno imej pri roki potrebne pripomočke: slovar, zemljevid, kalkulator, ravnilo. 
f) Natančno preberi zapiske v zvezku, dodatne informacije pa poišči tudi v učbeniku. 
g) Reši vse naloge v delovnem zvezku. 
h) Vprašaj učitelja, če nisi razumel/a razlage. 
i) Vzemi si dovolj časa za gibanje in počitek. 

 
43. V lekarni 

7 Farmacevt: No, dobro. Priporočam, da vzamete tale prašek. Stresite ga v kozarec vroče vode in 
premešajte. Napitek spijte vsake štiri ure.      
2 Olga: Dober dan. Mislim, da imam začetek viroze. Glava in mišice me bolijo. A mi lahko kaj 
priporočite?     
5 Farmacevt: Imate tudi povišano telesno temperaturo?      
12 Olga: Ja, bom. Hvala vam za pomoč. Na svidenje.  
1  Farmacevt: Dober dan. Kako vam lahko pomagam?      
8 Olga: Velja. Koliko pa stane prašek?      
11 Farmacevt: Pa še tole … Če ne bo bolje v nekaj dneh, pa pojdite k zdravniku.     
10 Olga: Ja, imam. Izvolite.      
3 Farmacevt: Aha. Najprej mi povejte, koliko časa to že traja?      
4 Olga: Od včeraj se slabo počutim.      
6 Olga: Ne, mislim, da ne.      
9 Farmacevt: Štiri evre petdeset. Če imate drobiž, bom zelo vesel. 
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44.  

 
 

45.  

 
 

46.  

 
 

47.  
Zima je čas, ko je mrzlo in ko pogosteje zbolimo ali dobimo celo gripo. Takrat imamo vročino in se 
slabo počutimo. Naš nos je lahko zamašen, zato zelo težko dihamo. Pogosto tudi kašljamo ali 
kihamo. Boli nas grlo, zato težko govorimo. 
Če smo samo prehlajeni, moramo počivati in piti veliko čaja. Potrebujemo kapljice za nos in veliko 
robčkov. Če zbolimo za gripo, moramo obiskati zdravnika. On nas pregleda in nam, če je potrebno, 
napiše recept za zdravila. Kako lahko gripo preprečimo? Dobro je, da se veliko gibamo na svežem 
zraku in si redno umivamo roke. Preventivno se lahko proti gripi tudi cepimo. 



 5 Telo in zdravje 
 
 

 

ČAS ZA SLOVENŠČINO    77 
 

 
48.  

moram ne smem 

umivati si zobe  
tuširati se  
umivati si roke  
jesti pred spanjem 
redno zajtrkovati  
zdravo jesti  
piti vodo  
biti v naravi 
redno telovaditi  
dovolj spati  
striči si nohte  
delati na vrtu  
jesti sadje in zelenjavo 
jesti večkrat na dan  
počivati  

piti sladkih pijač  
uživati mamil 
kaditi 
ponočevati  
jesti hitre hrane  
gristi nohte 

 

49. Primeri rešitev: 
Maja mora počivati. / Maja lahko bere. / Maja ne sme iti k prijateljici na rojstni dan. 
Ana mora iti k zdravniku. / Ana lahko igra igrice na računalnik. / Ana se ne sme praskati.  
Lina si mora umiti lase s šamponom proti ušem. / Lina se lahko vozi s kolesom. / Lina ne sme iti v 
šolo.  
Primož mora držati roko pri miru. / Primož lahko gleda TV. / Primož se ne sme voziti s kolesom.  
Živa mora vzeti sirup. / Živa se lahko  uči. / Živa ne sme glasno govoriti.  
Mila mora počivati. / Živa lahko je dietno hrano. / Živa ne sme jesti svežega sadja. 
 

50. a) Če si bolan, moraš ostati v postelji.  
b) Če nič več ne kašljaš, greš lahko v šolo. 
c) Če si prehlajen, moraš spiti veliko vode ali čaja. 
č) Če imaš vročino, ne smeš iti v šolo.  
d) Če nimaš več vročine, lahko telovadiš. 
e) Če te boli trebuh, ne smeš jesti sladkarij. 

 
51. a)  

a) Zlomil/a sem si nogo, zato ne morem hoditi. 
b) Zbolel/a sem, zato ne morem iti na ekskurzijo. 
c) Zlomil/a sem si roko, zato ne morem pisati. 
č) Utrujen/a sem, zato se ne morem učiti. 
d) Zaspan/a sem, zato ne morem gledati filma. 
e) Imam žulj, zato ne morem hoditi. 
f) Poškodoval/a sem si ustnico, zato ne morem govoriti. 
g) Živčen/živčna sem, zato ne morem razmišljati. 

 
b) 
a) Imam novo zalivko, zato eno uro ne smem jesti. 
b) Imam alergijo na oreščke, zato ne smem jesti čokolade z lešniki. 
c) Imam svež mavec, zato ne smem stopiti na nogo. 
č) Imam vročino, zato ne smem iti v šolo. 
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d) Imam sladkorno bolezen, zato ne smem jesti sladkarij. 
e) Dobila sem slabo oceno, zato ne smem igrati igric. 

 
52. Predlog rešitev: 

a) Ne smeš piti veliko kokakole, raje pij veliko vode. 
b) Ne smeš jesti hitre hrane, raje jej sadje in zelenjavo. 
c) Ne smeš cel dan sedeti za računalnikom, raje pojdi na sprehod. 
č) Ne smeš cel dan gledati televizije, raje se uči. 
d) Ne smeš piti alkohola, raje pij vodo. 

 
53. a) Moram se učiti, ker jutri pišemo test. 

b) Lahko grem s tabo v kino, ker imam čas. 
c) Domačo nalogo sem že naredil, zato lahko peljem psa na sprehod. 
č) Vsako jutro moram jesti zajtrk. 
d) A peresnico si pozabil? Lahko ti posodim svinčnik. 
e) Ker imam angino, moram jemati antibiotike. 
f) Ne smeš predolgo ležati na soncu, drugače dobiš opekline. 
g) David mora veliko trenirati, ker ima naslednji teden tekmo. 
h) V gledališču moramo biti tiho. 

 
54. a) Hočem počivati. → Nočem počivati. 

b) Hočem biti sam/a v sobi. → Nočem biti sam/a v sobi. 
c) Hočem spati. → Nočem spati. 
č) Peter in Jakob hočeta kupiti kokakolo. → Peter in Jakob nočeta kupiti kokakole. 
d) Učenci hočejo delati domačo nalogo. → Učenci nočejo delati domače naloge. 
e) Mama hoče nove škornje. → Mama noče novih škornjev. 
f) S sestro hočeva novo sobo. → S sestro nočeva nove sobe. 
g) Moji starši se hočejo preseliti v Nemčijo. → Moji starši se nočejo preseliti v Nemčijo. 
h) Moja prijateljica hoče shujšati. → Moja prijateljica noče shujšati. 
i) Moj prijatelj hoče motor. → Moj prijatelj noče motorja. 

 
55.  

a) Kadar je sneg, lahko smučam. Kadar ni snega, ne morem smučati. 
b) Po kosilu hočem jesti sladico. Po kosilu nočem jesti sladice. 
c) Med testom smem uporabljati navadni svinčnik. Med testom ne smem uporabljati navadnega 
svinčnika. 
č) A smem odpreti okno? A ne smem odpreti okna? 
d) Za rojstni dan hočem čokoladno torto. Za rojstni dan nočem čokoladne torte. 
e) Lahko greš z nami v avto, imamo dovolj prostora. Ne moreš iti z nami v avto, nimamo dovolj 
prostora. 

 
56. a) Rad/a bi šel/šla ven, nočem ostati doma. 

b) Rad/a bi jedel/jedla čokolado, nočem jesti sadja. 
c) Rad/a bi gledal/a televizijo, nočem se učiti. 
č) Rad/a bi šel/šla na sprehod, nočem sedeti doma. 
d) Rad/a bi imel/a psa, nočem imeti zlate ribice. 
e) Rad/a bi treniral/a nogomet, nočem trenirati košarke. 
f) Rad/a bi šel/šla domov, nočem biti na morju. 
g) Rad/a bi igral/a igrice, nočem pomivati posode. 
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57.  
Maja je zbolela, zato jutri ne bo mogla priti v šolo. Iti bo morala k zdravniku. Najbrž bo morala 
vsaj en teden ostati doma in počivati. Nekaj časa tudi ne bo mogla trenirati košarke. To bo še 
posebej pogrešala. Ker je ne bo pri pouku, se bo morala veliko naučiti sama. Najbolj pa je 
žalostna, ker ne bo mogla iti na prijateljičin rojstni dan. 

 
58. a) Tadej mora narediti domačo nalogo. → Tadej je moral narediti domačo nalogo. 

b) Maja mora nahraniti psa. → Maja je morala nahraniti psa. 
c) Miha se mora učiti angleščino. → Miha se je moral učiti angleščino. 
č) Midva morava pomiti posodo. → Midva sva morala pomiti posodo. 
d) Vesna in Ana morata pospraviti sobo. → Vesna in Ana sta morali pospraviti sobo. 
e) Andrej in Jakob morata iti k zobozdravniku. → Andreju in Jakobu sta morala iti k 
zobozdravniku. 
f) Dijakinje morajo urediti učilnico. → Dijakinje so morale urediti učilnico. 
g) Učenci morajo test vrniti učitelju. → Učenci so morali vrniti test učitelju. 

 
59. Primeri rešitev: 

Čebela lahko leti, ne more pa teči. 
Konj lahko skače, ne more pa leteti. 
Kača lahko leze, ne more pa hoditi. 
Medved lahko teče, ne more pa živeti pod vodo. 
Krokodil lahko plava, ne more pa leteti. 
Petelin lahko teče, ne more pa plezati. 
Delfin lahko živi pod vodo, ne more pa hoditi. 
Žaba lahko skače, ne more pa lesti. 
Papiga lahko leti, ne more pa hoditi. 
Zajec lahko skače, ne more pa živeti pod vodo. 
Želva lahko hodi, ne more pa leteti. 
Pikapolonica lahko leti, ne more pa skakati. 
 

60. a) Ne morem dihati. → Nisem mogel dihati. 
b) Ne morem spati. → Nisem mogel spati. 
c) Blaž ne more na ekskurzijo. → Blaž ni mogel na ekskurzijo. 
č) Maja ne more odkleniti vrat. → Maja ni mogla odkleniti vrat. 
d) Dedek in babica ne moreta več sama hoditi. → Dedek in babica nista mogla več sama hoditi. 
e) Lara in Anja se pri spraševanju ne moreta zbrati. → Lara in Anja se pri spraševanju nista mogli 
zbrati. 
f) Ambrož in Bor ne moreta telovaditi. → Ambrož in Bor nista mogla telovaditi. 
g) Utrujeni učenci se ne morejo učiti. → Utrujeni učenci se niso mogli učiti. 
h) Moje sošolke ne morejo priti na rojstni dan. → Moje sošolke niso mogle priti na rojstni dan. 
i) Ne morem teči. → Nisem mogel teči. 

 
61. a) Moram več spati. Moral/a sem več spati. Moral/a bom več spati. 

b) Jošt in Lenart nočeta iti na izlet. Jošt in Lenart nista hotela iti na izlet. Jošt in Lenart ne bosta 
hotela iti na izlet. 
c) Učiteljica noče prestaviti testa. Učiteljica ni hotela prestaviti testa. Učiteljica ne bo hotela 
prestaviti testa. 
č) Učenci ne morejo rešiti naloge. Učenci niso mogli rešiti naloge. Učenci ne bodo mogli rešiti 
naloge. 
d) Jasna ne sme piti mleka. Jasna ni smela piti mleka. Jasna ne bo smela piti mleka. 
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e) Filip mora ponavljati razred. Filip je moral ponavljati razred. Filip bo moral ponavljati razred. 
f) Ema mora vzeti tableto. Ema je morala vzeti tableto. Ema bo morala vzeti tableto. 
g) Otroci ne smejo gledati filma. Otroci niso smeli gledati filma. Otroci ne bodo smeli gledati 
filma. 
h) Lara in Nina ne moreta zaspati. Lara in Nina nista mogli zaspati. Lara in Nina ne bosta mogli 
zaspati. 
i) Punce niso hotele igrati nogometa. Punce niso hotele igrati nogometa. Punce ne bodo hotele 
igrati nogometa. 
 

62. a) Domov se moram vrniti ob sedmih. Domov sem se moral/a vrniti ob sedmih. Domov se bom 
moral/a vrniti ob sedmih. 
b) Liza se ne more vpisati na gimnazijo. Liza se ni mogla vpisati na gimnazijo. Liza se ne bo mogla 
vpisati na gimnazijo. 
c) Učenci se ne smejo pogovarjati med poukom. Učenci se niso smeli pogovarjati med poukom. 
Učenci se ne bodo smeli pogovarjati med poukom. 
č) Ana in Neja se morata učiti zgodovino. Ani in Neji sta se morali učiti zgodovino. Ana in Neja se 
bosta morali učiti zgodovino. 
d) Ravnatelj se noče udeležiti predstave. Ravnatelj se ni hotel udeležiti predstave. Ravnatelj se 
ne bo hotel udeležiti predstave. 
e) Otroci se ne smejo igrati na parkirišču. Otroci se niso smeli igrati na parkirišču. Otroci se ne 
bodo smeli igrati na parkirišču. 
f) Babica se ne more sama obleči. Babica se ni mogla sama obleči. Babica se ne bo mogla sama 
obleči. 
g) V muzeju se moramo lepo obnašati. V muzeju smo se morali lepo obnašati. V muzeju se bomo 
morali lepo obnašati. 
h) Pacientka se mora usesti na stol. Pacientki se je morala usesti na stol. Pacientka se bo morala 
usesti na stol. 
i) Moraš jemati zdravila. Moral si jemati zdravila. Moral boš jemati zdravila. 
 

63.  
a) Andrej telefonira … 

bratu. bratoma. bratom. 
sorodniku. sorodnikoma. sorodnikom. 
prijatelju. prijateljema. prijateljem. 
stricu. stricema. stricem. 
sošolcu. sošolcema. sošolcem. 

 
Maja pomaga … 

sestri. sestrama. sestram. 
sorodnici. sorodnicama. sorodnicam. 
prijateljici. prijateljicama. prijateljicam. 
teti. tetama. tetam. 
sošolki. sošolkama. sošolkam. 
 

b) Smejim se … 
mlademu psu. mladima psoma. mladim psom. 
zabavnemu filmu. zabavnima filmoma. zabavnim filmom. 
stari mački. starima mačkama. starim mačkam. 
dobri šali. dobrima šalama. dobrim šalam. 
smešnemu besedilu. smešnima besediloma. smešnim besedilom. 
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Darilo bom dal/a … 
starejšemu bratu. starejšima bratoma. starejšim bratom. 
prijaznemu sošolcu. prijaznima sošolcema. prijaznim sošolcem. 
našemu prijatelju. našima prijateljema. našim prijateljem. 
najboljši prijateljici. najboljšima prijateljicama. najboljšim prijateljem. 
tvoji sestri. tvojima sestrama. tvojim sestram. 

 
64. a)  

učiteljici. k učiteljicama. pri učiteljicah. 
sošolki. k sošolkama. pri sošolkah. 
zobozdravnici. k zobozdravnicama. pri zobozdravnicah. 
knjižničarki. h knjižničarkama. pri knjižničarkah. 
čistilki. k čistilkama. pri čistilkah. 
 
učitelja. k učiteljema. pri učiteljih. 
sošolca. k sošolcema. pri sošolcih. 
zobozdravnika. k zobozdravnikoma. pri zobozdravnikih. 
knjižničarja. h knjižničarjema. pri knjižničarjih. 
hišnika. k hišnikoma. pri hišnikih. 

 
b)  
naši učiteljici. k našima učiteljicama. pri naših učiteljicah. 
lepi sošolki. k lepima sošolkama. pri lepih sošolkah. 
dobri zobozdravnici. k dobrima zobozdravnicama. pri dobrih zobozdravnicah. 
prijazni knjižničarki. k prijaznima knjižničarkama. pri prijaznih knjižničarkah. 
naši čistilki. k našima čistilkama. pri naših čistilkah. 
 
naša učitelja. k našima učiteljema. pri naših učiteljih. 
simpatična sošolca. k simpatičnima sošolcema. pri simpatičnih sošolcih. 
dobra zobozdravnika. k dobrima zobozdravnikoma. pri dobrih zobozdravnikih. 
prijazna knjižničarja. k prijaznima knjižničarjema. pri prijaznih knjižničarjih. 
naša hišnika. k našima hišnikoma. pri naših hišnikih. 
 
c)  
učiteljice. k učiteljicam. pri učiteljicah. 
sošolke. k sošolkam. pri sošolkah. 
zobozdravnice. k zobozdravnicam. pri zobozdravnicah. 
knjižničarke. h knjižničarkam. pri knjižničarkah. 
čistilk. k čistilkam. pri čistilkah. 
 
učitelji. k učiteljem. pri učiteljih. 
sošolci. k sošolcem. pri sošolcih. 
zobozdravniki. k zobozdravnikom. pri zobozdravnikih. 
knjižničarji. h knjižničarjem. pri knjižničarjih. 
hišniki. k hišnikom. pri hišnikih. 
 
c)  
naše učiteljice. k našim učiteljicam. pri naših učiteljicah. 
lepe sošolke. k lepim sošolkam. pri lepih sošolkah. 
dobre zobozdravnice. k dobrim zobozdravnicam. pri dobrih zobozdravnicah. 
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prijazne knjižničarke. k prijaznim knjižničarkam. pri prijaznih knjižničarkah. 
naše čistilke. k našim čistilkam. pri naših čistilkah. 
 
naši učitelji. k našim učiteljem. pri naših učiteljih. 
simpatični sošolci. k simpatičnim sošolcem. pri simpatičnih sošolcih. 
dobri zobozdravniki. k dobrim zobozdravnikom. pri dobrih zobozdravnikih. 
prijazni knjižničarji. k prijaznim knjižničarjem. pri prijaznih knjižničarjih. 
naši hišniki. k našim hišnikom. pri naših hišnikih. 

 
65. a) domačim nalogam, b) drogam, c) petardam, č) debelim knjigam, d) lepotnim operacijam, e) 

težkim testom, f) slabim ocenam, g) cigaretam, h) strogim učiteljem, i) divjim zabavam 
  

66. Kje si dobil tako lep zvezek? Kdo ti ga je dal? 
b) Ali mi posodiš knjigo? Vrnil ti jo bom čez dva dni. 
c) Ali naj dam Maji darilo danes ali naj ti ga dam jutri? 
č) Mama ima jutri rojstni dan. Pripravili ji bomo zabavo. 
d) Peter je Marku poslal SMS sporočilo. Sporočil mu je, da je zbolel. 
e) A veš, da je učitelj že popravil naše teste? – A res, kdaj nam jih bo pa dal nazaj? 
 

67. a) Tina velikokrat pomaga mami. Pomaga ji pomiti posodo. 
b) Učiteljica Petru dvakrat na teden pomaga pri matematiki. Še enkrat mu razloži snov. 

c) Ana vsak dan telefonira bolni sošolki Mojci. Pove ji, kaj so delali v šoli. 

č) Miha rad pomaga dedku in babici. Vsako leto jima pomaga urediti vrt. 

d) Učiteljica se smeje našim šalam. Smeje se jim, ker so res smešne. 

e) Učitelj nam vedno hitro popravi teste. Ponavadi nam vrne že naslednji dan. 

f) Prijateljem vedno napišem kartico, če kam grem. Ponavadi jim pošljem kakšno smešno kartico. 

g) Starši meni in bratu vedno pustijo kakšno sporočilo. Napišejo nama, kaj morava narediti. 

h) Podobna sem mami. Tudi moj brat ji je podoben. 

i) Moja sestra je zelo podobna dedku. Tudi jaz sem mu malo podoben. 

 

68. a) Pomagal sem babici. Pomagal sem ji odnesti smeti. 

b) Maja je pomagala mami. Pomagala ji je pospraviti stanovanje. 

c) Ana bo pomagala sestri. Pomagala ji bo posesati dnevno sobo. 

č) Sošolcu sem napisal SMS, da ne grem v kino. Napisal sem mu, da se moram učiti angleščino. 

d) Maja je rekla sošolki, da nima časa. Rekel ji je, da mora narediti referat. 

e) Sošolcu bom povedal, da nimam časa. Povedal mu bom, da moram pripraviti govorni nastop. 

 

69. a) Vesna ima lep prstan. Podaril ji ga je njen fant. 

b) Imam nov prstan. Podarila sta mi ga mama in oče. 

c) Učiteljica je učencem narekovala besede. Narekovala jih je počasi in razločno. 

č) Učitelji so učencem povedali navodila. Povedali so jih samo enkrat. 

d) Prijatelju sem napisal/a opravičilo. Napisala sem mu ga šele pozno zvečer. 

e) Eva je prijatelju napisala opravičilo. Napisala mu ga je šele zvečer. 

f) Bolnemu sošolcu sem posodil zvezke. Posodil sem mu jih za čez vikend. 

g) Miha je bolnemu sošolcu posodil zvezke. Posodil mu jih je za čez vikend. 

h) Včeraj sem dobil razglednico. Poslal mi jo je prijatelj iz Pariza. 
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i) Prijateljici sem kupil/a rože. Kupil/a sem jih ji v novi cvetličarni. 

j) Prijateljica mi je kupila rože. Kupila mi jih je v novi cvetličarni. 

k) Jaz imam novo šolsko torbo. Mama mi jo je kupila za rojstni dan. 

l) Sestra ima nove rokavice. Oče jih ji je kupil za rojstni dan. 

m) Moj brat ima nov pulover. Naredila mu ga je babica. 

n) Dobila sem razglednico. Poslala mi jo je prijateljica Maja. 

o) Oče ima novo kolo. Kupili so mu ga prijatelji za 50. rojstni dan. 

 

70. a) Zdravnik bo Petru pregledal grlo. Pregledal mu ga bo zelo natančno. 

b) Zobozdravnik bo Maji popravil zob. Naredil ji bo novo zalivko. 

c) Zdravnica bo Ani poslušala srce. Ko ji ga bo poslušala, bo morala biti Maja tiho in pri miru. 

č) Sestra bo pacientu izmerila pritisk. Izmerila ji ga bo z novim aparatom. 

d) Mama bo hčerki izmerila vročino. Izmeril ji jo bo tudi zdravnik. 

e) Zdravnik bo Petru predpisal tablete. Jemal jih bo trikrat na dan. 

f) Zdravnica bo Mateju očistila rano. Potem mu jo bo povila s povojem. 

g) Zdravnik bo Anji slikal roko. Potem mu jo bo dal v mavec. 

 

71. a) Opravičil/a sem se učiteljici. Opravičil/a sem se ji, ker sem zamudil/a pouk. 

b) Miha se je opravičil učiteljici. Opravičil se ji je, ker je zamudil pouk. 

c) Zlagal/a sem se bratu, da nisem pojedel čokolade. Velikokrat sem se mu že zlagal/a. 

č) Peter se je zlagal bratu, da ni pojedel čokolade. Velikokrat se mu je že zlagal. 

d) Ana se je zlagala mami, da nima domače naloge. Velikokrat se ji je že zlagala. 

e) Zahvalil/a sem se prijateljici. Zahvalil/a sem se ji za lepo darilo. 

f) Petra se je zahvalila prijateljici. Zahvalila se ji je za lepo darilo. 

g) Smejal/a sem se bratu. Smejal sem se mu, ker je imel na nosu smetano. 

h) Sestra se je smejala bratu. Smejala se mu je, ker je imel na nosu smetano. 

 

72. a) 

Všeč mi (jaz) je tenis. Meni je všeč tenis. 

Všeč (ti) je nogomet. Tebi je všeč nogomet. 

Všeč (on) je košarka. Njemu je všeč košarka. 

Všeč (ona) je balet. Njej je všeč balet. 

b) 

Všeč (midva) je ples. Nama je všeč ples. 

Všeč (vidva) je glasba. Vama je všeč glasba. 

Všeč (onadva) je rokomet. Njima je všeč rokomet. 

c) 

Všeč (mi) je Slovenija. Nam je všeč Slovenija. 

Všeč (vi) je odmor. Vam je všeč odmor. 

Všeč (oni) je smučanje. Njim je všeč smučanje. 

 

73. a) Če imam težave v šoli, se pogovorim s sošolci. Njim najbolj zaupam. 

b) Če imam težave, se pogovorim s prijatelji. Njim najbolj zaupam. 

c) Če imam težave, se pogovorim s tabo. Tebi najbolj zaupam. 
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č) Če imam težave, se pogovorim s prijateljico Ano. Njej najbolj zaupam. 

d) Če imam težave, se pogovorim s prijateljem Gregorjem. Njemu najbolj zaupam. 

e) Če imam težave, se pogovorim s tabo in mamo. Vama najbolj zaupam. 

f) Če imam težave, se pogovorim z bratom in sestro. Njima najbolj zaupam. 

g) Če imam težave, se pogovorim s tabo in drugimi prijatelji. Vam najbolj zaupam. 

h) Če imam težave, se pogovorim s starši. Njim najbolj zaupam. 

 

74.  

a) Kdaj prideš k meni?  
b) Kdaj lahko pridem k tebi? 
c) Mojca je rekla, da lahko pridemo k njej. 
č) Peter je rekel, da lahko pridemo k njemu.  
d) Ana in Eva sta rekli, da lahko pridemo k njima. 
e) Tim in Žan sta rekla, da pridemo lahko k njima. 
f) Sosedje so rekli, da lahko pridemo k njim. 
g) Eva, Ana in Tina so rekle, da lahko pridemo k njim. 
h) Ali pridete k nama?  
i) Ali pridete k nama? 
j) Ali greste k nam? 
k) Ali greste k nam?  

Lahko se učiva pri meni. 
Pri tebi je tako zabavno.  
Pri njej bomo gledali filme. 
Pri njem bomo igrali igrice.  
Pri njiju bomo pekli palačinke. 
Pri njiju bomo ponavljali angleščino. 
Pri njih bomo gledali nogometno tekmo. 
Pri njih bomo poslušali glasbo. 
Pri naju je več prostora.  
Pri naju je toplo. 
Lahko se učimo pri nas. 
Lahko se zabavamo pri nas. 

 

75. To je Barbara, moja prijateljica. Živi v sosednjem bloku. Je simpatična in prijazna. Ima dolge črne 

lase ter rjave oči. V prostem času se družim z njo. Veliko se pogovarjava in greva na sprehod z 

mojim psom, se voziva s kolesom ... Danes Barbara ni prišla v šolo, ker je bolna. Zdravnica ji je 

rekla, da ima angino. Zdaj mora počivati in piti veliko tekočine in jemati antibiotike. Dopoldne je 

Barbara sama doma in veliko spi, a ji je vseeno zelo dolgčas. Doma bo sigurno še dva tedna. Vsak 

dan jo obiščem in ji prinesem zapiske, da ne bo preveč zamudila v šoli. 

 

76. a) 

Gabriel misli, da zdravo živi tisti, ki mu ni treba pogosto hoditi k zdravniku. Na srečo nima težav z 

zdravjem. Trikrat na teden trenira košarko, rad pa se ukvarja tudi z drugimi športi. Samo njegova 

prehrana ni najbolj zdrava. Je zelo malo zelenjave in sadja. Najraje ima testenine, pico in pomfri, 

popije pa tudi veliko kokakole. 

b) 

Manca meni, da se moramo za zdravo življenje potruditi, kar pomeni, da moramo spiti dovolj 

vode, vsaj tri kozarce na dan. Njena babica vedno pravi, da moraš zajtrkovati kot kralj, kositi kot 

meščan in večerjati kot berač. Manci ni všeč, da za zdravo življenje ne smeš jesti preveč sladkarij 

in sladoleda. Zelo se ji zdi pomembno spanje, ona spi najmanj 8 ur. Če premalo spi, je zelo 

utrujena, ne more razmišljati in nič se ji ne da … Pomembno je, da smo aktivni, da se ukvarjamo s 

športom in da smo čim več na svežem zraku. 

c) 

Nataša je imela prejšnji teden pri gospodinjstvu referat o zdravi prehrani. Povedala je, da je 

pomembno, da jemo veliko sadja in zelenjave in ne jemo veliko kruha in sladic. Zelo zdravo je, če 

pijemo vodo, ni pa dobro, če pijemo gazirane pijače in sadne sokove, ker vsebujejo veliko 

sladkorja. 
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č) 

Luka ima probleme z zdravim načinom življenja. Zdravnik mu je rekel, da mora paziti na svojo 

težo. Luka je zdaj na dieti. Lahko je samo juho, ribe, piščančje meso, zelenjavo in sadje. Zdravnik 

mu je rekel, da sploh ne sme jesti belega kruha, čokolade in čipsa. Največji problem je pijača. 

Luka je zelo rad pil ledeni čaj, zdaj pa mora piti samo vodo, in sicer vsaj dva litra na dan. Starši so 

mu vzeli računalnik, svoj prosti čas tako zdaj preživlja zunaj na igrišču, kjer s prijatelji igrajo 

nogomet ali košarko. Čez vikend pa gre s starši v hribe. 

 

77. Nekoč je živela majhna miška. Zelo rada je plezala skozi ograjo. Nekega dne pa si je raztrgala 

trebušček. Šla je k (čevljar) in ga prosila, če ji ga lahko zašije. Čevljar ji je rekel: »Prinesi mi mast 

in ti ga zašijem!« Miška je šla k svinji in ji rekla: »Daj mi mast!« Svinja pa ji je rekla: »Dam ti mast, 

če mi prineseš koruzo! In miška je tekla h koruzi in jo prosila: »Daj mi storž.« Koruza ji je rekla: 

»Prinesi mi mleko, da bom lahko zrasla in imela veliko storžev.« Miška je šla h kravi in ji rekla: 

»Daj mi mleko!« Krava pa ji je odgovorila: »Prinesi mi svežo travo!« Miška je hitro vzela koso in 

šla kosit travo. Nato je dala kravi travo, krava ji je dala mleko, z mlekom je zalila koruzo, koruza ji 

je dala koruzni storž, koruzni storž je dala svinji in svinja ji je dala mast. Mast je miška odnesla 

čevljarju in čevljar je miški zašil trebušček. Potem je mala miška še enkrat zlezla skozi ograjo in si 

je spet trebušček raztrgala. 

 

78. Nekoč je živela majhna miška. Nekega dne je lezla skozi ograjo in si raztrgala trebušček. Šla je k 

čevljarju in ga prosila, če ji ga lahko zašije. Čevljar ji je rekel: »Prinesi mi mast in ti ga zašijem!« 

Miška je šla k svinji in ji rekla: »Daj mi mast!« Svinja pa ji je odgovorila: »Dam ti mast, če mi 

prineseš koruzo!« In miška je tekla h koruzi in jo prosila: »Daj mi storž.« Koruza pa ji je rekla: 

»Prinesi mi mleko, da bom lahko zrastla in imela veliko storžev.« Miška je šla h kravi in ji rekla: 

»Daj mi mleko!« Krava pa ji je odgovorila: »Prinesi mi svežo travo!« Miška je hitro vzela koso in 

šla kosit travo. Nato je dala kravi travo, krava ji je dala mleko, z mlekom je zalila koruzo, koruza ji 

je dala koruzni storž, koruzni storž je dala svinji in svinja ji je dala mast. Mast je miška odnesla 

čevljarju in čevljar je miški zašil trebušček. Potem je mala miška še enkrat lezla skozi ograjo in si 

spet trebušček raztrgala. 

 

79.  

 
80. a) Ker me boli zob, bom šel danes k zobozdravniku. 

b) Ne razumem matematike, zato bom po pouku šla k učitelju za matematiko. 

c) Čeprav sem test pisala 4, nisem bila zadovoljna. 

č) Ko sem bil majhen, sem počitnice preživljal pri starih starših. 
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d) Zunaj dežuje, zato vzemi s seboj dežnik. 

e) Ali raje piješ gazirane ali negazirane pijače? 

f) Če dobim dobro oceno, sem vedno zelo vesel. 

g) Na mestu, kjer je bil včasih trg, je zdaj veliko parkirišče. 

h) Danes se moram veliko učiti, ker jutri pišemo angleščino. 

i) Posodil ti bom kalkulator, čeprav ni moj. 

j) Kadar sem sam doma, ves čas igram samo igrice, jem čips in pijem kokakolo. 

k) Letos sem živel veliko bolj zdravo kot lani. 

l) Rad bi treniral kakšen šport, ampak nimam dovolj časa. 

m) Zdravniki pravijo, da premalo skrbimo za zdravje. 

n) Miha ima v šoli dobre ocene, čeprav se zelo malo uči. 

o) Zdravnica mi je pregledala grlo in izmerila pritisk. 

 

82.  

 
 

83. V raziskavi, ki smo jo izvedli med dijaki srednjih šol, je na vprašanje Kako pogosto si v zadnjem 

mesecu uporabljal/a internet za ...? odgovorilo 336 fantov in 355 deklet. Skupno je v anketi 

sodelovalo 691 dijakov. Mladi so odgovorili, da vsakodnevno največkrat uporabljajo internet za 

socialna omrežja (41 %), najmanj pa za uporabo spletnih klepetalnic (4 %). 6 % anketirancev 

približno enkrat na teden uporablja internet za socialna omrežja, igranje igric in za prenašanje 

programske opreme. 3 % anketirancev le nekajkrat na mesec uporabljajo spletne strani socialnih 

omrežij. V raziskavi se je pokazalo, da 50 % anketirancev nikoli ne igra igric na spletu. 

 

84. a) Mladostniki uporabljajo internet za prenašanje programske opreme in video vsebin. → 

Mladostniki z interneta prenašajo programsko opremo in video vsebine. 

b) Mladostniki uporabljajo internet za igranje iger. → Mladostniki na internetu igrajo igre. 

c) Mladostniki uporabljajo internet za gledanje zabavnih slik ali video vsebin. → Mladostniki na 

internetu gledajo zabavne slike ali video vsebine.  
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č) Mladostniki uporabljajo internet za iskanje informacij. → Mladostniki na internetu iščejo 

informacije. 

d) Mladostniki uporabljajo internet za sodelovanje v spletnih klepetalnicah. → Mladostniki 

klepetajo po internetu. 

e) Mladostniki uporabljajo internet za ohranjanje stikov na socialnih omrežjih. → Mladostniki s 

pomočjo interneta ohranjajo stike. 

f) Mladi uporabljajo internet za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte. → Mladi po internetu 

pošiljajo in prejemajo elektronsko pošto. 


