
ČAS ZA

SLOVENŠČINO

 
 
 

A2

DELOVNI ZVEZEK
za začetno učenje slovenščine  

kot drugega in tujega  
jezika za najstnike

2

Mihaela Knez 
Damjana Kern 

Tjaša Alič 
Matej Klemen 

Katja Kralj





ČAS ZA
SLOVENŠČINO
2

Mihaela Knez 
Damjana Kern

Tjaša Alič 
Matej Klemen

Katja Kralj

A2

DELOVNI ZVEZEK
za začetno učenje slovenščine  

kot drugega in tujega  
jezika za najstnike



Kazalo

1  Jaz in moja družina     3

2  Dober tek!     39

3  Moje mesto     78

4  Moj dom     112

5  Telo in zdravje     157



1  Jaz in moja družina

3ČAS ZA SLOVENŠČINO

1. Dopolni manjkajoče besede.

Star sem            moja mama            rojstni dan            osnovno šolo            brat            sestra            6 let             

zobozdravnik            naša mačka            pes            44 let            prvi letnik            moj oče            Star je

To je moj oče . Po poklicu je 

.

To je moj  Primož. On 

je star .

To je . 

Stara je .

To je moja  Anita. 

Hodi v  

v peti razred.

Jaz sem Erik.  

15 let. Hodim na ekonomsko šolo v 

.

To je naš  Reks. 

 5 let.

To je  Pika. Dobil 

sem jo za .

2. Poveži. 

Eva  FOLLOW

Jaz radovedna štirinajstletnica iz Ljubljane
Barva zelena   Žival pes   Šolski predmet kemija

800 posts       112 followers       45 following

Eva    Log out

#druzina #radiseimamo #zelenokiteljubimzeleno#jazinreks #najboljsaprijatelja 

ROK  FOLLOW

17 let – Koper – rok.rok@hotmail.com – 051942133

420 posts       49 followers       36 following

Rok    Log out

#izlet #nedelja #mojadruzina 
#poletjeprihaja

Ime mi je dve sestri.

Moja najljubša barva je Eva.

Imam 14 let.

Stara sem črne barve.

Moj najljubši šolski predmet je zelena.

Moj pes je kemija.

Ime mi je Kopra.

Moja telefonska številka je dva brata.

Sem iz rok.rok@hotmail.com.

Star sem Rok.

Imam dve sestri in  051942133.

Moj elektronski naslov je 17 let.
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3. Dopolni intervju s Petrom.

• Letos boš končal srednjo šolo. Kam se boš potem vpisal?                    • A bi nam rad še kaj povedal?     

• Katera je tvoja najljubša barva, hrana, dan v tednu  …                    • Peter, katere tri besede te najbolje opišejo?

• Kaj rad delaš v prostem času?                    • Kaj pa šola? Kateri je tvoj najljubši šolski predmet?

Ana: 

Peter: Sedemnajstletnik, športnik, Ljubljančan.

Ana: 

Peter: Moja barva je črna, res jo obožujem. Jem čisto vse, res vse. Moj najljubši dan pa je sobota – takrat imam čas zase in 

za prijatelje. 

Ana: 

Peter: Ne vem, težko se odločim. Zanima me naravoslovje in tudi jeziki. Moj najljubši predmet je kemija, zelo rad pa imam 

tudi matematiko. 

Ana: 

Peter: V prostem času kolesarim, igram nogomet, pozimi smučam. Rad gledam dobre filme, včasih rad kaj preberem, še 

raje pa grem s prijatelji na pijačo. 

Ana: 

Peter: Uh, to je pa kar zoprno vprašanje. Oče bi rad, da se vpišem na medicino, jaz sem pa že izbral farmacijo. Upam, da ne 

bo preveč jezen.

Ana: 

Peter: Ne, mislim, da sem povedal vse.

Ana: Hvala za pogovor.

4. Dopolni povedi z ustreznimi vprašalnicami. 

a)  Kako  ti je ime? – Ime mi je Luka.

b)   si star? – Star sem 16 let.

c)   rada delaš? – Rada rišem, berem in grem v naravo.

č)   je ura? – Pol treh.

d)   je tvoja najljubša barva? – Moja najljubša barva je modra.

e)   knjigo si nazadnje prebrala? – Nazadnje sem prebrala knjigo Gimnazijka.

f)   te zanima? – Zanima me glasba in literatura.

g)   gremo na izlet? – V petek.

h)   imaš brata ali sestro? – Ja, imam dva brata in eno sestro.

i)   je tvoj najboljši prijatelj? – Sošolec Jure.

j)   šolo hodiš? – V osnovno šolo Poljane.

k)  šolski predmet ti je najbolj všeč? – Najbolj mi je všeč slovenščina.
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l)   si želiš biti po poklicu? – Rad bi bil novinar.

m)   si? – Sem iz Maribora. 

n)   gremo v soboto popoldne? – Na nogometno tekmo.

o)   je učiteljica za matematiko. – Stroga, zelo stroga.

p)   ste vi gospod Jerovšek? – Ne, nisem. Jaz sem gospod Grilc. 

5. Napiši ustrezna vprašanja.

a)  b)

c)  č)

d)  e)

6. Opiši osebi.

a) 

 

Erik  FOLLOW

15 let – Kranj
Tenis – kolo – računalnik – prijatelji
Dobra volja je najbolja 

25 posts       14 followers       15 following

Erik    Log out

#nasamacka #mijav #razvajena #bratec #ocemama #bratsestra #pesmacka #jaz #sportjemojezivljeneje #tenis #trening  

To je Erik Jenko. Star je ...

Kaj delaš v prostem času?

V prostem času igram nogomet, gledam TV 
ali brskam po internetu. 

 

Imam. Moj mejl je pika.poka@gmail.com.

 

Všeč mi je angleščina, ker se veliko 
pogovarjamo.

 

Moja telefonska številka je 031321819.

 

Hodim na srednjo ekonomsko šolo v Celje.

 

Ne, nisem. Jaz sem Aleksandra.

IME: Erik

PRIIMEK: Jenko

STAROST: 15 let

ŠOLA: OŠ, 9. razred 

: tenis, kolo, računalnik, prijatelji

: brati, hoditi v hribe, rolati

3 NAJ (barva, hrana, dan): modra, tenis, četrtek



1  Jaz in moja družina

6 ČAS ZA SLOVENŠČINO

b) 

 

Klemen  FOLLOW

Maribor, 16 let
gimnazijec, športnik, ljubitelj dobre hrane
Še dobro, da vsak teden pride petek!!!

75 posts       100 followers       50 following

Klemen    Log out

#maribor #mojemesto #stajercismozakon #sosolci #najboljsiprijatelji 
#majainmatejinjaz

#druzinaskupaj #dedekinbabica  

To je ...

7. Kdo si ti? Napiši.

Ime, priimek:
 

Najljubši pevec/pevka:

Starost:
 

Najljubši dan v tednu:

Šola:
 

Najljubša barva:

 
Najljubša žival:

 
Najljubši šolski predmet:

Najljubši kraj:
 

Najljubši film:

8. Predstavi se.

IME: Klemen

PRIIMEK: Novak

STAROST: 16 let

ŠOLA: Gimnazija Maribor

: nogomet, odbojka, prijatelji, dobra hrana

: učiti se, smučati, nakupovati

3 NAJ (barva, šolski predmet, žival): oranžna, geografija, 

pes

Moji hobiji:
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9a. Preberi.

ŽIVLJENJEPIS 

Ime in priimek: Mojca Gantar
Naslov: Koroška cesta 223, Kranj
Telefon: 031/  321 - 819
E- pošta: ganmoj@gmail.com
Rojstni podatki: 24. 08. 2000, Jesenice 
Državljanstvo: slovensko
Šola/Izobrazba: Gimnazija Škofja Loka, 2. letnik
Delovne izkušnje:  delo v fotokopirnici (počitniško delo)

Znanja in sposobnosti:   

- Jeziki:  
Materni jezik: slovenščina
Drugi jeziki: RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje
nemščina B2 B2 B1 B1 B1
angleščina B2 B2 B1 B1 B2

- Računalništvo: osnovna uporaba računalniških programov Word, Excel, Outlook.

Osebnostne lastnosti:  

- poštena, iskrena, prijazna, nasmejana, natančna, komunikativna, 
- rada imam ljudi in delo z ljudmi.

9b. Dopolni s svojimi podatki.

ŽIVLJENJEPIS 

Ime in priimek:  
Naslov:  
Telefon:  
E- pošta:  
Rojstni podatki:  
Državljanstvo:  
Šola/Izobrazba:  

Delovne izkušnje:   
Znanja  in  sposobnosti: 

- Jeziki:  
Materni jezik:

Drugi jeziki: RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje

- Računalništvo:

Osebnostne  lastnosti:  
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10. Kaj reče Erik in kaj Rok? Poveži.

a) Nas je pet: mama, oče in trije otroci.

Imam še sestro in brata.

V naši družini smo: oče, mama in pet otrok. 

Imamo tudi psa in mačko.

Imam še dve mlajši sestri in dva brata. 

Pa še dedka in babico imamo.

b)

11. Katera družina je opisana? Poveži.

a) 1) 

Naša družina je kar velika. Oče, mama in pet otrok: 

poleg mene še dve mlajši sestri in dva brata. 

Imamo tudi dedka Simona in babico Veroniko.

b) 2)

V naši družini smo štirje: mama Jasna in oče 

Marjan, sestra Metka in jaz. No, tudi dedka Janeza 

in babico Ano moram omeniti, saj živimo skupaj.

c) 3)

Jaz sem edinec. V družini smo samo trije. Oče, 

mami in jaz. 

č) 4)

V družini Novak nas je pet. Oče, mama in tri 

hčerke. Najmlajša Lara je še dojenček. Imamo tudi 

psa Olija. On je naš šesti družinski član.
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12. Dopolni.

a) Iščem ... flomaster  (flomaster). 

  (učbenik). 

  (ključ). 

  (laboratorij). 

  (kalkulator). 

b) Pokličem ...  (hišnik). 

  (oče). 

  (razrednik). 

  (sošolec). 

  (prodajalec). 

c) Včeraj sem kupil ...  (velik dežnik). 

  (volnen pulover). 

  (prenosni računalnik). 

  (USB-ključek). 

  (lopar za tenis). 

č) Včeraj sem srečala ...  (simpatičen fant). 

  (nov ravnatelj). 

  (učitelj za glasbo). 

  (tvoj brat). 

  (naš zdravnik). 

d) To je pismo za ...  (sošolec Primož). 

  (dedek Milan). 

  (sosed Štefan).  

  (prijatelj Klemen). 

  (dežurni učenec). 

13. Dopolni.

 

pametni telefon hud pes mlajši brat

To je pametni telefon.
Imam pametni telefon.

To je hud pes.
Imam hudega psa.

prijazen sosed star televizor strog oče

zanimiv učbenik topel pulover zabaven sošolec
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14. Iz besed sestavi stavke v pretekliku.

a) Ana, kupiti, tablični računalnik Ana je kupila tablični računalnik .

b) Tadej, poklicati, starejši brat .

b) Lea, dobiti, prijazen SMS .

c) Oče, spoznati, nov sodelavec .

č) Marija in Luka, gledati, zanimiv film .

d) Simon in Jan, pozdraviti, nov učitelj .

e) Mateja in Lidija, jesti, okusen sendvič .

f)  Mama in oče, srečati, sorodnik .

g) Učenci, pisati, težek test .

h)  Učitelji, čakati, novi ravnatelj   .

i)  Otroci, plesati, moderen ples .

j) Tri punce, opazovati, lep fant   .

15. Dopolni. 

a) slovenščina matematika kemija biologija zgodovina

V šoli imam najraje … slovenščino.
b) nemščina arhitektura medicina farmacija ekonomija

Rad bi študiral …

c) nov računalnik velik nahrbtnik nemški slovar smučarska oprema zimski plašč

Potrebujem …

č) brat sestra dedek babica pes

Imam …

d) ravnatelj knjižničarka psiholog oče sošolec

Iščem …

e) prijazen gospod stara mama lepa punca dežurni učenec hud pes

Srečal sem …

f) sosedov fant dober zdravnik moja sestra učitelj za kemijo nova natakarica

A poznaš …

g) prijateljica Tina stric Janez sosed Martin učitelj  David sošolka Anita

Darilo je za …

h) kino park trgovina knjižnica telovadnica

Popoldne grem v …

i) tekma sprehod zabava predstava trening

A greš na …
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16. Dopolni.

a) A veš, da imamo  novega sošolca  (nov sošolec)?

b)  (moj brat Janez) vsi poznajo.

c) Peter je kupil  (velik pes).

č) Sanja ima  (mlajša sestra) in  (starejši brat).

d) Katja bi rada imela  (hišni ljubljenček).

e) Julija ima  (nov fant).

f) A vidiš  (učitelj za matematiko)?

g) Pri Novakovih so dobili  (dojenček).

h) V sredo imam  (zobozdravnik).

i) Če se pokvari računalnik, pokličemo  (sosed Tomaž).

j) Včeraj sem v trgovini srečala  (učitelj Bojan).

k) Katja je spoznala  (zanimiv fant).

l) Naredila sem darilo za  (dedek) in  (babica).

m) Prinesla sem vabilo za  (tvoj brat).

n) Tukaj je obvestilo za  (vaša družina).

o) Vedno imam čas za  (najboljši prijatelj).

p) Simona zelo lepo skrbi za  (nov pes).

r) Andreja je zaljubljena v  (sosed Aleš).

17. Napiši.

a) Koga bo Andreja povabila na rojstni dan?

Povabila bo sošolko Tino, sošolka Tina 
prijateljice Petra, Tara in Sanja 
sošolec Filip
soplesalec Tim
fant Jošt
soseda Mija  
brat Gregor
dedek Janez in babica Mira

b) Kaj bo Ana vzela na mladinsko poletno šolo slovenščine?

oblačila za toplo in hladno vreme 
kopalke in kopalna brisača 
krema za sončenje
športni čevlji, copati
dežnik
majhen nahrbtnik
zvezek, svinčniki, mapa
osebni dokumenti
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c) Kam bo šel Peter med počitnicami?

morje 
kolesarjenje s prijatelji 
izlet v hribe
skavtski tabor
kino pod zvezdami
poletna šola slovenščine
plavalni tečaj 
koncert U2

18. Dopolni.

Jaz  sem  (biti) Tanja Meglič. Stara sem 16 let in (obiskovati) 

ekonomsko gimnazijo. V prostem času  (ukvarjati se) s športom. Rada 

 (plavati),  (jahati),  (teči) in  

 (plezati).  (imeti) dve sestri, Vesno in Anito. 

Vesna  (biti) eno leto mlajša in  (hoditi) na srednjo 

zdravstveno šolo. V prostem času  (igrati) kitaro,  

(plesati),  (kolesariti). V šoli  (imeti) obe najraje 

geografijo. Medve  (biti) tudi zelo dobri prijateljici.  

Anita  (biti) stara 20 let in  (študirati) ekonomijo. Njeni hobiji  (biti) 

petje, ples in risanje. Velikokrat  (iti) skupaj na kakšen koncert ali v kino. Zelo dobro 

 (poznati) literaturo in umetnost.  (govoriti) tri tuje jezike, zato mi lahko 

veliko  (pomagati) za šolo. 

Moja mama  (imenovati se) Ana. Skupaj  (hoditi) na tečaj 

španščine. Res je super mama. Moj oče  (biti) Primož.  (imeti) skupen hobi. Oba rada 

 (zbirati) znamke. Oče jih  (zbira) že 20 let. 

To  (biti) moja družina.

19. Dopolni.

a) Moja mama je zelo prijazna in lepo  skrbi  za našo družino. Včasih si  

čas tudi zase. Rada bere, meditira,  na sprehod ali . 

 Po poklicu je učiteljica, večkrat  šolske predstave,  

časopis in šolsko spletno stran. 

b) Moj oče in jaz sva si zelo podobna. Ljudje velikokrat , da sem njegova 

kopija. Podobno izgledava in  tudi podoben značaj. Oba  

za šport, oče še posebej rad  tenis. Po poklicu  

ekonomist, zdaj pa  kot računalničar.  

gre              
vzame
ureja            
teče           
skrbi

pripravlja

dela 
imava

igra 
se zanimava

rečejo 
je
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c) Špela  moja sestra dvojčica. Je naravna svetlolaska, a se 

 na črno. Zelo rada  , v šoli pa  

najraje matematiko in geografijo. na srednjo zdravstveno šolo, rada bi 

 medicinska sestra. Jaz , da je to idealen poklic zanjo.

č) Imam starejšega brata Janeza. Nihče ne verjame, da sva brat in sestra, saj si 

 nič podobna. Janez  umetnik, vedno je malo zaspan, zelo rad 

 glasbo.  bobne in kitaro, rad  v gledališče. 

Tudi  zelo lepo,  kratke filme in jih  

na YouTubu. Skratka, pravi umetnik. Najbrž se bo  na glasbeno akademijo. 

20. Napiši, kaj so delali včeraj.

a) 

Včeraj je mama kuhala kosilo, … kuhati kosilo                    
iti na sprehod                          
urejati spletno stran                       
sestavljati teste za šolo                            
peči pecivo                               
brati

b) 

Včeraj je oče … brati časopis                     
igrati tenis                          
iti na obisk                               
počivati
gledati televizijo                             
pisati elektronsko pošto                   
peljati psa na sprehod

c) 

Včeraj je Špela … pisati spis za angleščino                          
delati domačo nalogo                     
igrati klavir
iti na pijačo                            
nakupovati                           
kolesariti                          
plesati

č) 

Včeraj je Janez … poslušati glasbo                     
snemati film                              
iti na internet
pisati domačo nalogo                     
telefonirati                          
iti na zabavo                                    

hodi         
bere         

barva             
mislim        

je      ima        
postala

nisva            
ima       riše          

hodi      
igra          

vpisal           
snema          

je            
objavlja



1  Jaz in moja družina

14 ČAS ZA SLOVENŠČINO

21. Napiši, kaj bodo delali jutri.

a) 

kuhati večerjo za sorodnike          iti na telovadbo           

piti kavo          poslušati glasbo          gledati film          brati časopis           

iti v trgovino          pospravljati hišo

Dedek in babica bosta kuhala večerjo za sorodnike, …

b)
iti na izlet          jesti pico          plavati           

srečati prijatelje          obiskati dedka in babico           

gledati film          kupiti darilo

Novakovi …

22. Kateri poklici se skrivajo v kvadratu?

Ž I R M R O N E H L L U B A M P Ž

I F Ž F S H A C C P P I F F E V Z

H F P G S P T Š Č K L F Ž F J T O

C L Č Ž E C A Z D R A V N I K Ž B

U L E S K A K E Š A Ž G O H Z V O

O G H Z I D A R Ž Š T B V D E J Z

F F R I Z E R K A F G D I R I E D

Ž U H B B Š S Z Š Č G E N G O G R

E P R O D A J A L K A K A V Ž M A

P B F G K P V V K B O R R T M H V

A R H I T E K T L R E M K C M U N

P R N D H K F O V Č U H A F M N I

N D N E H K A M L Š G R N L I I K

R E O G L K F E Č H P G M Z U L Z

B E D O I S A H Š Č V Č P H M O B

J E S Š G R R A V G A S I L E C M

Ž I Č H D P C N J Š C V C E M C S

E Š A F V Z R I O F Č Ž G Z S A F

Š Ž D M Č H N K M A J D T Č J Č G

A T E B C P O š T A R C V U B F Č    
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23. Napiši pare. 

frizer – frizerka delavec – 

učitelj –  gasilec – 

zdravnik –  zobozdravnik – 

kuhar –  arhitekt – 

prodajalec –  novinar – 

natakar –  ravnatelj – 

ravnatelj –  knjižničar – 

policist –  psiholog – 

24a. Ko bom odrasel/odrasla, bom … Napiši poklic in smiselno poveži povedi.

1.

   

Ko bom odrasel, bom 

avtomehanik .
Gasil bom ogenj.

2.

   

Ko bom odrasel, bom  

.
Popravljal bom avtomobile.

3.

   

Ko bom odrasla, bom  

.
Delala bom lepe frizure.

4.

   

Ko bom odrasla, bom  

.
Raznašal bom pisma in drugo pošto.

5.

   

Ko bom odrasel, bom  

.
Zidal bom hiše.

6.

   

Ko bom odrasel, bom  

.
Pekel bom kruh in drugo pecivo.

7.

   

Ko bom odrasel, bom  

.
Pisala bom članke in reportaže.
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24b. Kaj boš ti, ko boš odrasel/odrasla? Kaj boš delal/a?

24c. Kaj je narobe? Popravi. Možnosti je več.

a) Poštar popravlja avtomobile. → Poštar raznaša pošto.
b) Novinarka piše knjige.

c) Natakar peče kruh in pecivo.

č) Učitelj za matematiko ne zna računati.

d) Prodajalka kuha hrano.

e) Zidar dela načrte za hiše.

f) Avtomehanik ureja promet.

25. Vstavi manjkajoče črke in poišči pare.
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26. Reši križanko.
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↓ 1.  A M M A 

 2. R B A T

 3. K J A V I N U N 

 6. E A H R Č K 

 7. E S R A S T 

 8. Č E O 

 10. S N I

→ 2. I C A B B A 

 4. E C R A B R A N T 

 5. K V U N

 9. R I N A E S S Č T 

 10. C T S R I 
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27a. Oglej si družinsko drevo in preberi besedila. 

27b. Dopolni. 

Jaz sem Petra. Špela je moja sestra . Medve sva dvojčici. Janez je 

moj . Peter je naš , Maja pa naša 

. Darinka je naša . Roman je naš 

, Simona pa naša .  

mama   

babica      

sestra  oče     

teta      brat        

dedek

Midva sva Tim in Teja. Petra in Špela sta najini ,  

Janez pa najin . Najina  sta 

Milan in Darinka,  pa Roman in Simona. Peter je najin 

.  

stara starša 

bratranec    

stric

sestrični    

starša

Midva sva Roman in Simona. Peter je najin , Darinka 

pa je najina .  Imava dva , to sta 

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

vnuka

hčerka        

sin

vnukinje

Jaz sem Peter. Maja je moja . Špela, Petra in Janez 

so najini . Tim je moj , Teja pa 

moja .  

nečakinja 

žena     

otroci

nečak
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27c. Oglej si družinsko drevo in odgovori na vprašanja (možnih je več odgovorov):

a) Kdo sta mož in žena?  

b) Kdo sta brat in sestra?  

c) Kdo sta dedek in vnuk?  

č) Kdo sta teta in nečakinja?  

d) Kdo sta stric in nečak?  

e) Kdo sta oče in sin?  

f) Kdo sta mama in hčerka?  

g) Kdo sta bratranec in sestrična?  

28. Napiši svojilne zaimke.

jaz → moj
ti →  

on →  

ona →  

midva →  

medve →  

vidva →  

vedve →  

onadva →  

onidve →  

mi →  

me →  

vi →  

ve →  

oni →  

one →  

29. Dopolni s svojilnimi zaimki.

a)

1. Rad bi ti predstavil Petro. Ona je moja  (jaz) sošolka iz osnovne šole.

2. A mi pokažeš fotografije? Katera je  (ti) sestra?

3. Bojana se je poročila.  (ona) mož je zelo simpatičen.

4. Jaz bom prišla na zabavo,  (jaz) fant pa bo ostal doma.

b)

1. Tukaj živijo Novakovi. To je  (oni) hiša.

2. Gornikovi imajo veliko živali. Najbolj všeč mi je  (oni) pes.

3. Naš razred je organiziral šolski ples. A ti je bilo všeč na  (mi) plesu?

4. Učenci, jutri igrate nogomet. A so  (vi) ekipe že sestavljene? 

c)

1. Ta dva otroka sta Anita in Tim.  (onadva) oče je moj sodelavec.

2. Jaz in Ana kmalu praznujeva. Zabava za  (midva) rojstni dan bo v torek. 

3. A sta ti in Tadej sošolca? Je  (vidva) razredničarka gospa Majcen?

4. Sošolki sta šli skupaj k frizerju.  (onidve) novi frizuri mi nista preveč všeč.
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30. Dopolni s svojilnimi zaimki.

a) Učitelj je rekel, da bomo pisali test. Njegovi  testi so zelo težki.

b) Moja sestra je dobila novo kolo.  kolo je zelene barve.

c) A lahko pogledam Štefanove fotografije z morja?  fotografije so vedno smešne.

č) Ti imaš res smisel za risanje.  slike so res lepe.

d) Dedek in babica imata novo hišo.  hiša mi je zelo všeč.

e) Špela in Anita sta sestrični.  mami sta sestri. 

f) Sosedovi so dobili še enega dojenčka.  družina je zelo velika.

g) A vi že dolgo živite tukaj? Včeraj sem prvič videla  avto na parkirišču.  

h) Moj razred je 8.a.  razredničarka je gospa Majcen.

31. Dopolni z ustrezno obliko svojilnega zaimka.

a)

1. Na sliki sta oče in mama, tole so pa moji  (jaz) bratje in sestre.

2. Janez je  (jaz) brat.

3. Včeraj sem srečala  (ti) novega učitelja.

4. Kdo sestavlja  (ti) družino?

5. Včeraj sem spoznala  (ona) sestro.

6. Na zabavo sem povabila tudi  (on) starše?

7. Smučanje je  (on) najljubši šport.

b)

1. Danica je  (mi) teta.

2. Gospod Sirc, a je to  (vi) žena?

3. A si že videl  (oni) novi avto?

4. Tale gospa na sliki je  (mi) babica, tole pa je  (mi) dedek.

5. Zelo se bojim  (oni) psa.

6. Kdaj bo odpeljal  (vi) vlak?

7. Otroci, kje pa so  (vi) starši?

c)

1. Petra in Špela sta  (midva) sestrični.

2. Včeraj sem srečal Ano in Petro, potem pa je prišel še  (onidve) brat.

3. A to je  (vidve) oče?

4. Sošolca praznujeta rojstni dan.  (onadva) zabava bo ob petih.

5. A misliš, da bo učiteljici všeč  (midva) plakat?

6. A si lahko sposodim  (vidva) žogo?

7. Kdo bo pazil na  (onadva) otroka?
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32. Čigav je predmet na sliki. Napiši.

a)

   

Andrej To je Andrejeva knjiga.

b)

   

Marija

c)

   

Romana

č)

   

Branka

d)

   

Nataša

e)

   

Lenart 

f)

   

Helena

g)

   

Marjana

h)

   

Ivan

i)

   

Blaž

j)

   

David
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33. Dopolni.

a) 

1. Roman je Darinkin  (Darinka) oče.

2. Peter je  (Maja) mož.

3. Janez je  (Špela) brat.

4. Peter je  (Simona) sin. 

5. Arni je  (Teja) pes.

b)

1. Špela je  (Petra) sestra.

2. Simona je  (Maja) mama.

3. Teja je   (Darinka) hčerka.

4. Darinka je  (Špela) teta.

5. Susi je  (Simona) mačka.

c) 

1. Peter je  (Janez) oče.

2. Janez je  (Roman) vnuk.

3. Tim je  (Milan) sin. 

4. Milan je  (Janez) stric.

5. Bučko je  (Tim) pes.

č)

1. Simona je  (Roman) žena.

2. Darinka je  (Peter) sestra.

3. Maja je  (Janez) mama.

4. Teja je   (Milan) hčerka.

5. Minka je  (Tim) mačka.
  
34. Dopolni.
 
a) Jutri bomo praznovali Urošev (Uroš) rojstni dan. 

b) Sposodil sem si  (Andrej) radirko.

c) A je tamle  (Matej) sestra?

č) Včeraj sem spoznala  (Aleš) očeta.

d) A si že videl  (Nejc) novo kolo?

e) Po nesreči sem obul  (Tomaž) škornje.

f) Tukaj je  (Bine) dom.

g) A prideš na  (Peter) zabavo?

h) A si lahko sposodim  (oče) knjigo?

i)  (učitelj) vprašanja so vedno zelo težka.

j) Od daleč sem slišal  (ravnatelj) glas.

k) A prideš na  (stric) piknik?

l) Zelo mi je všeč  (Manca) nova frizura.

m)  (Mojca) pes je nemški ovčar.

n) Mislim, da je tole  (Danica) dežnik.

o) Najraje imam  (babica) palačinke. 

35. Napiši stavke.

a) to / biti / mapa / David →  To je Davidova mapa.
b) to / biti /punca / Bojan   

c) to / biti / brat in sestra / Miran  

č) to / biti / sošolci / Klemen  

d) to / biti / očala / Simon  

e) to / biti / kolo / Nina  

f) to / biti / računalnik / Tina  

g) to / biti / prijateljici / Alenka  

h) to / biti / knjige / Breda  

i) to / biti / čevlji / Tjaša  
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36. Poveži ime in pravo fotografijo.

1.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

2. 3. 4.

11.ANA

SULTAN

SONJA

MAJA

MIHA

MARIJA

TINE

SANJA

JANEZ

ŠTEFAN

SABINA

Ime mi je Jure. Naša družina 
šteje pet članov. Brat Miha ima 
dolge lase in je eno leto starejši 
od mene. Sestra Sabina je 
skodrana. Ona je moja sestra 
dvojčica. Oče Štefan in mama 
Sanja sta še zelo mlada. Naš 
hišni ljubljenček je pes Sultan.

Živjo, jaz sem Tina. V naši družini nas 
je  sedem in si nismo nič podobni. 
Sestrica Ana je še majhna in ima 
srednje dolge svetle lase. Oče 
Janez je velik, suh in nima las, mama 
Maja je srednje postave in ima 
rdeče lase. Pri nas doma živita tudi 
dedek Jože in babica Marija.

37. Katero osebo iščejo? Obkroži.

Oseba 1 a) b) c)

Oseba 2 a) b) c)

Oseba 3 a) b) c)

 

Oseba 1: Dober dan. A ste mogoče 
kaj videli mlajšo žensko, staro okrog 
30 let? Ima blond lase, oblečena je v 
bel pulover, črne hlače in črno jakno.

Oseba 2: Včeraj popoldne je neznano 
kam odšel Janez Grilc iz Maribora. 
Star je osemnajst let, ima kratke 
temno rjave lase. Nazadnje je imel 
oblečene kavbojke in belo majico. 
Če ga je kdo opazil, naj pokliče na 
najbližjo policijsko postajo.

Oseba 3: Draga teta, a lahko 
počakate našo Tino kar na letališču? 
Zdaj je stara že 10 let in se je zelo 
spremenila, odkar smo se zadnjič 
videli. Je suha, ima dolge svetle 
lase, oblečena bo v kavbojke in roza 
kratko majico.  
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38. Dopolni.

Julija je spoznala  simpatičnega fanta  (simpatičen fant). Ima  (kratki rjavi lasje), 

(rjave oči) in  (lep nasmeh). Ima res  

(lepa postava). Moram vprašati Julijo, če ima mogoče  (brat).

Včeraj sem srečala  (sosedov Janez). Zdaj ima  (dolgi lasje) in 

 (velika očala). Zvedela sem, da ne bo več dolgo moj sosed. Pred kratkim so njegovi starši 

kupili  (nova hiša), preselili se bodo v Kamnik. Imel bo  (nova soba). 

Najbrž bodo zdaj kupili tudi  (pes). Dolgo sva se pogovarjala. Zelo je zabaven. Povabil me je na 

 (dolg sprehod). 

39. Julija ima novega fanta Davida. Preberi dialog in označi, katere izjave so pravilne in katere napačne.

Julija:  Ej, Petra, nekaj ti moram povedati.

Petra:  Kaj pa je?

Julija:  A veš, da imam novega fanta?

Petra:  A ga poznam?

Julija:  Ne, mislim, da ne. David je, hodi v gimnazijo, v prvi letnik.  

  Spoznala sva se na šolskem plesu.

Petra:  A res? Super! Kakšen pa je?

Julija:  Ni preveč velik, ima rjave lase, čisto kratke. Ima najlepši  

  nasmeh na svetu in čudovite rjave oči. Zelo je prijazen.

Petra:  A je to tisti, ki ima očala in vozi rdeč motor?

Julija:  Ja, res ima očala, njegov motor pa je siv. 

Petra:  Aha, potem ga pa res ne poznam.

Res je. Ni res.

1) David hodi v sedmi razred.

2) David je velik.

3) David ima kratke rjave lase.

4) David ima modre oči.

5) David ima očala.

40. Uredi dialog.

a) 

Majhen je in ima črne lase. Zelo je simpatičen.

Simon je.

Kako mu je pa ime?

A res? Kakšen pa je?

1 Mami, a veš, da ima Marjana novega fanta?
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b) 

Joj, ne vem. Kakšna pa je bila?

Aha, to bo moja starejša sestra Nika, ja. Veš, ona zelo slabo vidi, najbrž te ni opazila. Sicer je zelo prijazna.

Zelo majhna, manjša od tebe. Suha, nosi očala, temne lase, oblečena je bila v pisano obleko.

Mislim, da sem včeraj sem na ulici srečala tvojo sestro. Nič me ni pozdravila, zato ne vem, če je bila res ona.

c)

O, nisem vedel, da imamo novega psihologa. Kakšen je pa učitelj za matematiko?

A si že videl novega učitelja za matematiko.

Hmmm. Mogoče. A je velik, malo zmeden, ima kratke rjave lase?

Ne, ne. To je novi psiholog.

Malo starejši gospod je. Ima sive lase in očala. Vedno nosi kravato. Piše se Novak.

41. Razvrsti spodnje povedi.

A postava B značaj C lasje D oči

A Je visok in suh. Ima športno postavo.

Je zelo zabaven. Njeni lasje so kratki, ravni in blond.

Je zelo prijazen in potrpežljiv. Ima modre oči.

Je majhen in debel. Je vitek.

On je plešast. Ona je rdečelaska.

Ima dober smisel za humor. Je tih in sramežljiv.

Veliko se smeji in rad pomaga. Ima skodrane lase.

Nosi čop. Ima zelo lepo postavo.

42. Razvrsti lastnosti. Katere so pozitivne in katere negativne?

pameten                    prijazen                    priden                    len                    delaven                    neprijazen
pošten                    vesel                    zanesljiv                    pogumen                    dolgočasen                    neurejen

zdrav                    potrpežljiv                    bolan                    žalosten                    neumen

+ –
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43. Kakšni so ljudje, ki jih poznaš? Odgovori.

Kdo je prijazen?  

Kdo je vesel?  

Kdo je len?  

Kdo je aktiven 

Kdo je zdrav?   

Kdo je suh?  

Kdo je dolgočasen?  

Kdo je zabaven?  

Kdo je tih?  

Kdo je urejen?  

Kdo je športen?   

Kdo je priden?  

Kdo je pogumen?  

Kdo je strog?  

Kdo je potrpežljiv?  

Kdo je pameten?   

44. Oglej si družinsko fotografijo in opiši člane družine. Pomagaj si z besedami iz okvirja. 

star                       majhen                       plešast

mlad                       velik                       debel                       suh                        

kratki lasje                       dolgi lasje                        

brki                       brada 

Oče  

  

Mama  

  

Dedek 1 

  

Babica 1 

  

Dedek 2 

  

Babica 2 

  

Sin   

  

Hčerka 

  

Pes  

  

Mačka 
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45. Opiši svojega najboljšega prijatelja.

46. Primerjaj osebe in predmete na sliki. Uporabi predlagane besede v okvirju.

mlad                       vesel                               star                      velik                          žalosten                           zdrav                

debel                         suh                            nov                            majhen                           bolan                             star         

a)   → Punčka je mlada, dedek je star.  

b)   →    

c)  →    

č)   →    

d)   →    

e)   →    

mlad star
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47. Poveži nasprotje.

a) 1. velik  star

 2. mlad  grd

 3. svetel  dolg

 4. suh  majhen

 5. visok  lahek

 6. težek  nizek

 7. kratek  temen

 8. lep  debel

b) 1. vesel  neurejen

 2. dober  glasen

 3. prijazen  slab

 4. zdrav  žalosten 

 5. tih  hudoben

 6. zabaven  bolan

 7. urejen  dolgočasen

 8. dober  neprijazen

48. Kdaj so bile narejene fotografije? Napiši.

poročiti se                      roditi se                       imeti maturantski ples                     preseliti se v novo hišo                  

iti na poročno potovanje                iti prvič v šolo                naučiti se smučati                   narediti vozniški izpit

dedek in babica stric

To sta dedek in babica, ko sta se poročila.  

teta sestrična

  

brat oče in mama

  

bratranec sestra
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49. Odgovori na vprašanja.

 Kdaj …

… si se naučil/a plavati?
 Plavati sem se naučil/a, ko sem bil/a star/a šest let. 

… si se naučil/a voziti kolo?
  

… si šel/šla prvič v živalski vrt?
  

… si dobil/a prvi telefon?
  

… si dobil/a prvo kolo?
  

… si se naučil/a brati?
  

… si se prvič zaljubil/a?
  

50. Smiselno dopolni povedi.

a) Ko/kadar dobim slabo oceno,  .

b) Ko/kadar sem lačen/lačna,  .

c) Ko/kadar imam počitnice,  .

č) Ko/kadar pišemo test,  .

d) Ko/kadar sem vesel/a,  .

e) Ko/kadar sem žalosten/žalostna,  .

f) Ko/kadar dobim darilo,  .

g) Ko/kadar pada dež,  .

h) Ko/kadar sem bolan/bolna,  .

i) Ko/kadar sem utrujen/a,  .

51. Vstavi ko ali kadar. Kdaj lahko uporabiš oboje?

a)  Ko  bom šel v srednjo šolo, se bom preselil v Ljubljano.

b)   v šoli nagajamo, nas učiteljica kaznuje.

c)   sem bolan, ne grem v šolo.

č)     bo konec počitnic, bomo pisali spis.

d)    gremo v Maribor, vedno obiščemo teto.

e)   bom naredil plakat, bom šel na trening.

f)   sem včeraj prišel domov, nikogar ni bilo doma.
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g)    imam rojstni dan, mi babica speče torto.

h)    me je strah, hitro hodim.

i)    pada sneg, se vedno razveselim.

j)   bom postal polnoleten, bom delal izpit za avto.

k)   sem bil star pet let, sem dobil sestrico.

l)    bo konec šole, gremo na morje.

m)   bom privarčevala denar, bom kupila nove rolerje.

n)   sem žejen, pijem vodo.

52. Poročaj, kaj si želijo osebe na sliki. Uporabi besede iz okvirja. 

postati učitelj          potovati          jesti pico          iti v kino          študirati biologijo          imeti psa          kupiti kolo           

iti na plesni tečaj          igrati bobne          iti na morje          kupiti novo hišo          kupiti nove čevlje          dobiti dojenčka           

narediti vozniški izpit          iti na smučanje          postriči si lase          imeti nov telefon          jesti torto

   

Andrej  …. 

bi rad postal 
učitelj.
    

Alenka in Marko …

    

Andrej in Sanja …

 

   

  Miha … 

    

Prijatelji …

    

Eva, Maja, Anja …

 

   

Rok …

    

Nataša …

    

Tanja …

 

   

Nina …

    

Darja ..

    

Sonja …

 

   

Matic …

    

Špela … 

    

Nik …

 

   

Bojan …

    

Tim in Ana … 

    

Tadej in Jakob …
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54. Reši križanko.

1

5

2

6

3

7

4

8

4

3

 

 

8

 

 

 

 

5

1 2

6

8

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
  

55. Na črto napiši, katere živali imajo osebe.

a) Janez – pes Sultan Janez ima psa Sultana.  

b) Janja – morski prašiček  

c) Sonja – kača   

č) Marko – perzijska mačka  

d) Mija – kanarček  

e) Gregor – bel zajec   

f) Mateja – želva Roza  

g) Tjaša – zlata ribica  

h) Tine – hrček  
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56. Katero žival ima otrok? Napiši.

Tinka, 11 let
Dobila sem ga za peti rojstni dan. Veliko ga imam v naročju, zato je kar precej razvajen. Je črn 
in srednje velik. Vsak dan ga peljem na sprehod.    

Rok, 12 let
Je zelo prijazna žival. Dobil sem ga,  ker sem bil odličen. Škoda je samo to, da podnevi veliko 
spi, ponoči pa se igra.   

Polona, 9 let
Je zelo nekomplicirana žival. Vsak dan jo moram nahraniti in ji enkrat na teden zamenjati vodo. 
Je zelo lepe zlate barve. Dobila sem jo od babice in dedka.     

Jure, 15 let
Je lepa, prijazna in ima mehko dlako. Rad jo božam. Včasih ulovi tudi kakšno miško. Kadar je 
jezna, me opraska.   

Tinka ima  .

Rok ima  .

Polona ima  .

Jure ima  .

57. Katera je pogrešana žival? Obkroži.

a) Včeraj so pred tovarno Droga v Izoli našli sivo tigrasto muco. Je prijazna in udomačena. Če jo kdo pogreša, naj pokliče  
 na tel. št. 070 034 421.

    

b) V Kosezah se že nekaj dni zadržuje večji zelen papagaj. Kdor ga pogreša, lahko pokliče našo poslušalko na  
 št. 01 5336 803.

    

c) Na igrišču podružnične šole v Ankaranu se nahaja majhen črno-rjav pes. Je zelo plašen. Ima rjavo ovratnico. Če je vaš,  
 ga pridite iskat. Lahko pokličete na 05 662 66 80.
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58. Napiši vprašanja.

a) Kaj bi bil, če bi bil barva? 
 Najraje bi bila kar mavrica, ker so mi všeč čisto vse barve. 

b)  
 Najraje bi bila petek. To je dan, ko imam najboljši urnik v šoli. Pa še vikend se začne!!!

c)  
 Bil bi paradižnik. Zelo rad ga jem. 

č)  
 Najraje bi bila ptica, da bi lahko svobodno letela in spoznavala različne kraje.

d)  
 Bila bi obleka iz jeansa. Kavbojke so super oblačilo: za šolo, za doma, za povsod.

e)  
 Bila bi palma, ker raste v toplih krajih. Zelo rada imam sonce.

f)  
 Bila bi Smart. Ker je majhen, ga lahko povsod parkiraš.

g)  
 Bila bi Slovenija, ker je lepa država, Slovenci pa so prijazni.

59. Kaj bi bil/a, če bi bil/a … Napiši.

avto

 

šport

 

barva

 

država
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60. Dopolni.

a) Kličejo  me      (jaz) »tamala«.

b) Rada bi  (ti) povabila na pijačo.

c) Otroci  (ona) imajo zelo radi.

č) Sestra Špela je moja dvojčica. Pogosto  (midve) zamenjajo.

d) Punci, rad bi  (vidve) prosil za pomoč.

e) Ana in Janez ne vesta, kje je postaja. Prosim, če  (onidve) pokažeš pot.

f) Razrednik  (mi) je povabil na pico.

g) Vprašaj  (oni), kam grejo.

h) Z babico  (vi) imava zelo rada.

61. Dopolni.

a)

1. A igraš tenis? – Ja, igram  ga                         .

2. A poslušaš klasično glasbo? – Ja, poslušam .

3. A ješ zajtrk? – Seveda  jem.

4. A imaš domačo nalogo? – Ja, seveda  imam.

5. A me kaj pogrešaš? – Ja, seveda  pogrešam.

b)

1. A poznaš Marjana in Gregorja? – Seveda  poznam.

2. A pogrešaš mamo in očeta? – Ja, seveda  pogrešam.

3. A vsak dan pokličeš babico in dedka? – Ja, vsak dan  pokličem.

4. A vama lahko nekaj zaupam? – Ja, seveda  lahko.

5. A vaju zanima, kaj bomo pisali jutri? – Ja, seveda  zanima.

c)

1. A kaj vidiš sošolce iz osnovne šole? – Seveda  vidim.

2. A nas lahko fotografiraš? – Ja, seveda  lahko.

3. A nas že dolgo čakaš? – Ja, zelo dolgo  že čakam.

4. A kdaj povabiš sošolce na žur? – Ja, seveda  povabim. 

5. A znaš vse glagole na pamet? – Ja, seveda  znam.
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62. Dopolni dialoge.

Dialog 1:

UČITELJICA: Simona, a  te      lahko nekaj vprašam? 

UČENEC: Seveda  lahko.

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

UČENEC: Ne vem, lahko pa  pokličem in vprašam.

Dialog 2:

JANKO: Darja, a  lahko nekaj vprašam? 

DARJA: Seveda  lahko.

JANKO: A imaš ti res dve sestri?

DARJA: Seveda  imam.

JANKO: Koliko sta pa stari? 

DARJA: Ne povem. Kar sam  vprašaj.

Dialog 3:

JAN: Punci, a  lahko povabim na pijačo?

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

JAN: Ja, seveda.

Dialog 4:

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

PREDSEDNIK RAZREDA: Hvala, gospod ravnatelj. Želeli smo  vprašati, če 

lahko šolski ples organiziramo tudi naslednji mesec?

RAVNATELJ: Ja, seveda    lahko. Dogovorite se in  obvestite. 
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63. Metka in David se spoznavata. Nadaljuj, kot kaže primer.

igrati, šah
 

 A igraš šah ?
 

Seveda  ga igram.

pisati, dnevnik
 

 ?
 

Seveda

imeti, izpit za motor
 

 ?
 

Seveda

igrati, namizni tenis
 

 ?
 

Seveda

gledati, romantični filmi
 

 ?
 

Seveda

imeti, profil na Facebooku
 

 ?
 

Seveda

jesti, olive
 

 ?
 

Seveda

poslušati, klasična glasba
 

 ?
 

Seveda

imeti, hišni ljubljenček
 

 ?
 

Seveda

poznati, Meta in Mija
 

 ?
 

Seveda

imeti rad
 

A me imaš rad  ?
 

Seveda te imam rad.



1  Jaz in moja družina

36 ČAS ZA SLOVENŠČINO

Zadeva: Prošnja za štipendijo za mladinsko poletno šolo

Spoštovani,

ime mi je Anna, pišem se Truden. Stara sem 15 let. Hodim na gimnazijo, v prvi letnik. 
Zanimajo me francoščina, angleščina, umetnost, znanost in matematika. Rada bi postala 
biologinja. V prostem času rada rišem, fotografiram in berem. Že osem let igram klavir. Sem 
tudi skavtinja. Vsak teden obiskujem sobotno šolo slovenščine. Obiskujem tudi slovensko 
folklorno skupino. 

Moja mama je Slovenka iz Ljubljane, moj oče pa je Slovenec iz Kanade. Ko je bil študent, je 
šel na obisk v Slovenijo. Takrat je spoznal mojo mamo. Leta 1998 sta se poročila. Imam še 
mlajšega brata Marka. Tudi on hodi v slovensko šolo. V Sloveniji imam dedka, babico, teto in 
tri bratrance. 

Doma se vedno pogovarjamo po slovensko. Najprej sem govorila slovensko, potem sem se 
naučila še angleščino. Žal tukaj vsi govorijo samo angleško. Imam srečo, ker grem vsako 
drugo leto na počitnice v Slovenijo in tam lahko vadim slovenščino. Ampak se malo bojim 
govoriti, ker moja slovenščina ni preveč dobra. Zelo rada bi prišla na Mladinsko poletno šolo 
in se naučila nove besede, sklone in drugo slovnico. Rada bi spoznala tudi druge mlade, ki 
govorijo slovenščino. 

Zelo bom vesela, če mi boste dali štipendijo. Samo tako bom lahko prišla na Mladinsko 
poletno šolo. Veselim se vašega odgovora.

Lepo vas pozdravljam.
Anamaria Truden

Za: mladinski.tecaji@ff.uni-lj.si

64. Preberi prošnjo za štipendijo za mladinsko poletno šolo slovenščine, ki jo je napisala Anamaria iz Kanade. Na 
podoben način se predstavi še ti.
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Zadeva: 

 

Za: 
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65. Kako se imenujejo? Poveži.

 0–1 leta  najstnik, mladostnik

 2–12 let  dojenček

 13–17 let  otrok

 18+ let  dvajsetletnik

 20 let  polnoletna oseba

 45+ let  upokojenec

 65+ let  človek v srednjih letih

66. Rečemo tudi drugače. Napiši.

a)

1 2 3 4

3   putka    kokoš    kuža    prašič    pes    kura    mačka    muca    pujs

b)

1 2 3 4 5

   babica    oče    stara mama    hčerka    dedek

   babi    dedi    mami    stari ata    ati

   mamica    hči    ata    mati    oči

c) Kako ti kličeš starše in stare starše? Napiši.
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1. Poišči besede in jih poveži s slikami.

L Š S H P G R O Z D J E

V L U B E N I C A T A M

A I B O Ž P M Ž B G G A

Č F M L O O E H R J K N

E P A I Z M L R E A I A

Š T R M N A O U S G V N

N U E O O R N Š K O I A

J Š L N S A A K E D K S

A F I A P N M A V A R B

U T C S O Č B A N A N A

Ž I A S F A U T Š F P Ž

C H Ž E J A B O L K O A

2. Reši križanko. 
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3
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9
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3. Kateri mlečni izdelek je to? Napiši.

a) RIS →  sir

b) GUJTOR → 

c) SOLAM → 

č) MATENAS → 

4. Katera črka manjka? Napiši.

a) M E S O  

b) JA―C―

c) R―B―

č) RI―

d) PI―K―T

e) JABOL―NI ZA―IT―K

f) ― ―RTA

g) KR―F

h) KR―H

5. Sestavi besede.

a) sa ma la  salama
b) ček rog lji

c) ti ge špa

č) ba klo sa

d) lja žem

e) hre ka nov

f) šte ta pa

g) ro ma ka ni

6. Razvrsti besede.

limona          kruh          jabolko          voda          krompir          meso          sok          salama          maslo          česen           

češnja          žemlja          čaj          hruška          sir          rogljiček          klobasa          cvetača          piškot          marelica          

 pivo          jogurt          grah          hrenovka          kakav          zelje          smetana          pašteta          makaroni

sadje zelenjava mlečni izdelki

limona  

meso živila iz žit pijača
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7. Katere besede manjkajo? Dopolni stavke.

kot kot kot ali rad/a rad/a raje raje najraje najraje najljubši najljubša najljubše 

a) Raje imam špagete kot  makarone.

b) Zelo  imam palačinke.

c) Raje imam ribe  meso.

č) Ali imaš raje bel  črn kruh?

d) A imaš  sadni ali navadni jogurt? 

e) Raje imam riž  testenine.

f) Moja  jed je pica.

g) A imaš  pečen ali kuhan krompir?

h) Katero je tvoje  sadje?

i) Rad imam vse sadje,  pa imam jagode.

j)  imam kitajsko hrano.

k) Rad imam sladoled, čokoladni sladoled pa je moj .

l) Všeč mi je mednarodna kuhinja,  pa imam indijsko hrano.

8. Odgovori.

a) Katera je tvoja najljubša jed?  

b) Katera je tvoja najljubša pijača?  

c) Katero sadje imaš rad/a?  

č) Ali vsak dan ješ zelenjavo?  

d) Česa ne maraš jesti?  

e) Ali znaš kuhati?  
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9. Napiši vprašanja. 

a)

Katera je tvoja najljubša jed? 
Pica.  

  
Ja, znam jo speči. 

b)

  
Zelo rad imam kitajsko hrano. 

  
Ne, ne znam kuhati. No, palačinke znam narediti.

c)

  
Ja, vsak dan pojem nekaj sadja.

  
Najraje imam hruške.

č)

  
Ne, morske hrane ne jem. 

  
Ker mi njen okus ni všeč. 

10. Sestavi povedi.

a) Pojedel sem juho,

b) Včasih jem hitro hrano,

c) Pojedel sem jabolko,

č) Rad pečem,

d) Skuhala sem rižoto,

e) Ne jem mesa,

ker sem vegetarijanec.

čeprav ni moja najljubša jed.

čeprav je bila zelo vroča.

čeprav je bilo zelo kislo. 

čeprav ni zdrava.

ker imam rad sladke stvari.
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11. Dopolni. 

a) To je  k   r   u   h . Jem  kruh                   . Ne jem  kruha                  .

b) To je ― ― ―. Jem . Ne jem .

c) To je ― ― ― ― ― ―. Jem . Ne jem .

č) To je ― ― ― ― ― ― ―. Jem . Ne jem .

d) To je ― ― ― ―. Jem . Ne jem .

e) To je ― ― ―. Jem . Ne jem .

f) To je ― ― ― ― ― ― ―. Jem . Ne jem .

g) To je ― ― ― ― ―. Pijem . Ne pijem .

h) To je ― ― ―. Pijem . Ne pijem .

i) To je ― ― ― ―. Pijem . Ne pijem .

j) To je ― ― ― ―. Pijem . Ne pijem .

k) To je ― ― ―. Pijem . Ne pijem .

l) To je ― ― ― ― ―. Pijem . Ne pijem .
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12. Napiši.

a) Kaj ima Lara rada? Česa ne mara?

Lara ima rada pico,    
Lara ne mara     

b) Katere predmete ima Luka rad? Katerih ne mara?

Luka ima rad    
Luka ne mara      

c) Kaj ima Liza v peresnici? Česa nima?

Liza ima     
Liza nima      

č) Kaj ima Martin v torbi? Česa nima?

Martin ima     
Martin nima     
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13. Dopolni.

a)

1. Ne maram  špinače  (špinača).

2. Ne jem  (paradižnik).

3. Nikoli ne pijem  (kava).

4. Oprosti, nimam  (čas).

5. Ne potrebujem  (ravnilo).

6. Ne igram  (kitara).

7. Nisem poslušal  (učiteljica).

8. Ne najdem  (mobitel).

9. Peter ni videl  (obvestilo).

10. Danes ne pišemo  (test).

11. Nisem kupil  (sladoled).

12. Nisem poslala  (sporočilo).

13. Jan ni naredil  (naloga).

14. Ne poznam  (Ana).

15. Nisem prebral  (navodilo).

b)

1. Tjaša ne mara  (morska hrana).

2. Luka ne je  (zelena solata).

3. Ana ne pije  (vroč čaj).

4. Nimamo  (veliko stanovanje).

5. Ne potrebujem  (nov računalnik).

6. Ne igram  (namizni tenis).

7. Rok ne posluša  (klasična glasba).

8. Ne najdem  (delovni zvezek).

9. Že dolgo nisem videl  (njena sestra).

10. Ne pišem  (dolgo besedilo).

11. Jon ni kupil  (nov mobitel).

12. Vesna ni poslala  (elektronska pošta).

13. Nisem naredil  (domača naloga).

14. Ne poznam  (tvoj brat).

15. Nisem še prebral  (domače branje).
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14. Dopolni tabelo.

EDNINA DVOJINA MNOŽINA

1. oseba imam nimam imava imamo

2. oseba imaš imata imate

3. oseba ima imata imajo

15. Dopolni odgovore z negativno obliko glagola imeti.

a) Tomaž, a imaš spis? – Ne, nimam . Pozabil sem ga napisati.

b) A imamo naslednjo uro nadomeščanje? – Ne, . Angleščino imamo kot ponavadi.

c) Gospa učiteljica, a imamo naslednji torek športni dan? – Ne, . Športni dan bo v petek.   

 Danes boste dobili obvestilo.

č) A imamo prvo uro kemijo? – Ne, . Kemijo imamo drugo uro.

d) Oprostite, pozabil sem domačo nalogo. – Andrej, spet  domače naloge? To ni dobro.   

 Prosim, naredi jo do jutri.

e) Ej, Sara, a imaš čas? – Ne, . Oprosti. Mudi se mi.

f) A imaš mogoče robček? – Oprosti,  ga. 

g) Vau, a imaš nov pulover? – Ne, . Ta je že star.

h) A ima David novo kolo? – Ne, . Staro kolo je popravil in prebarval.

i) A imaš novo frizuro? – Ne, . Samo lase sem si umila.

16. Dopolni in zanikaj.

a) Imam veliko družino  (velika družina). → Nimam velike družine.   

b) Imam  (mlajši brat). →  

c) Imam  (starejša sestra). →  

č) Imam  (hišni ljubljenček). →  

d) Imamo  (veliko stanovanje). →  

e) Imamo  (velik vrt). →  

f) Sosed ima  (nov avto). →  

g) Soseda ima  (prijazen pes). →  

h) Sosedi imajo  (velika hiša). →  
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17. Zanikaj.

a)

1. Mama kuha kosilo. → Mama ne kuha kosila. 

2. Peter je malico. →  

3. Anja pije sok. →  

4. Zala ima rada sladoled. →  

5. David je naročil pico. →  

6. Mama je spekla torto. →  

7. Jakob je kupil sendvič. →  

b) 

1. Nika je jedla mešano solato. →  

2. Luka pije vroč čaj. →  

3. Eva dela domačo nalogo. →  

4. Lara je brala zanimivo knjigo. →  

5. Sara je kupila nov mobitel. →  

6. Ana pozna mojega brata. →  

7. Žan je gledal nov film. →  

18. Dopolni.

+ –

a) Rad/a imam riž. Ne maram riža.

b) Ne maram špinače.

c) Rad/a imam papriko.

č) Ne maram jogurta.

d) Rad/a imam mleko.

e) Ne maram čebule.

f) Rad/a imam grah.

g) Ne maram grozdja.

h) Rad/a imam zelje.

i) Ne maram sira.
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19. Dopolni.

a) Rad imam jogurt  (jogurt), mleka   (mleko) pa ne pijem.

b) Rada imam  (sadje), ampak ne maram  (grozdje).

c) Jem  (zelenjava), samo  (cvetača) ne maram.

č) Rada imam  (paradižnik), ne maram pa  (paprika).

d) Jem  (meso), ne maram pa  (pašteta).

e) Pijem  (kakav), ampak  (mleko) pa ne maram.

20. Dopolni dialoge.

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

b) A imaš mogoče  (moder flomaster)? – Ne,  

c) A imaš mogoče  (črn kuli)? – Ne,  

č) A imaš mogoče  (rdeča barvica)? – Ne,  

d) A imaš mogoče  (nalivno pero)? – Ne,  

e) A imaš mogoče  (lepilni trak)? – Ne,  

f) A imaš mogoče  (tehnični svinčnik)? – Ne,  

21. Katere besede manjkajo? Smiselno dopolni besedilo.

a)

Ker skrbim   za zdravo prehrano, vsak dan jem sadje in zelenjavo. Vsak dan zajtrkujem, da 

 energijo za ves dan. V šoli nimamo malice, ampak jo  

s sabo. Ponavadi pojem jabolko ali kakšno drugo sadje. Gotovo  pregovor 

»Jabolko na dan odžene zdravnika stran.« Jem meso, ampak ne pogosto. Morske hrane pa ne 

, ker imam alergijo. Najraje  vodo.

b)

Nisem izbirčen, jem vse. Če sam , naredim testenine s tuno. Testenine 

na različne načine  mi najbolj všeč. Od sadja  

najraje ananas in melone, čeprav na sadje pogosto pozabim in ga ne jem vsak dan. Ne 

 pa na sladkarije. Narediti  tiramisu. Običajno je kar 

dober. Obožujem tudi hitro hrano, čeprav vem, da  najbolj zdrava. Tudi pice 

imam rad.

skrbim 
prinesem

jem
pijem

poznate
dobim

imam
kuham
znam

pozabim
ni 
so
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c)

Ker rad dolgo spim, se mi zjutraj mudi, zato ponavadi ne . V šoli imamo malico 

ob 10h in takrat  že malo lačen. Kuharice vedno  dobro 

malico. Kosilo jem doma. Čez teden ga ponavadi skuha mama, za vikend pa  

oče. Njegova specialiteta  rižote. Včasih kakšno stvar  

tudi jaz. Znam skuhati zelenjavno juho, krompir … Peči pa ne . Enkrat sem 

poskusil narediti čokoladno torto za prijateljičin rojstni dan, ampak ni bila najboljša. Mislim, da bi 

moral bolj paziti, kaj  v kuharski knjigi.

22. Poglej slike in dopolni dialoge.

a)

   

▪ Kaj je danes za malico?

▫  Kruh   in .

▪ A samo to?

▫ Ne, pa še  je.

▪ O, fino. A je sadni ali navadni?

▫ .

b)

   

▪ O, kako sem že lačen. Komaj čakam kosilo. 

▫ Jaz tudi. Kaj pa je danes?

▪ Mislim, da je , 

 in .

▫ Kaj pa je za sladico?

▪ .

▫ Odlično! 

▪ Ja, se strinjam.

c)

   

▪ A imamo danes za malico marmelado?

▫ .

▪ Kaj pa imamo?

▫  in .

▪ A je tudi kaj za piti?

▫ .

č)

   

▪ Kaj je danes za kosilo?

▫ ,  in 

.

▪ A je tudi solata?

▫ .

▪ Kaj pa sladica?

▫ .

pripravijo
so

zajtrkujem
kuha
sem
piše 

pripravim
znam
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23. Kaj rečejo? Sliko nadomesti z besedo.

a) Oprostite, a lahko dobim novo  žlico ? Padla mi je na tla. – Izvoli.

b) Izvoli . – O, hvala.

c) A lahko vzamem še en ? – Seveda.

č) Oh, pozabil sem vzeti . 

d) A si vzela   za sladico? – Ja.

e) Ta  je umazana. A lahko dobim novo? – Seveda, izvoli.

f) Ta   sploh ne reže. Grem po novega.

g) Ta   ni čist. A lahko dobim drugega, prosim? – Izvoli.

h) Kakšna velika pica!   je videti čisto majhen! 

24. Dopolni. 

a) Čaj brez  sladkorja    (sladkor) in  limone     (limona), prosim.

b) A lahko dobim špagete brez  (omaka), prosim.

c) Sendvič brez  (majoneza), prosim.

č) Rada bi solato brez  (kis) in brez  (olje).

d) Pico brez  (šunka), prosim.

e) A lahko dobim kebab, ampak brez  (solata) in  (paradižnik)?

f) Hamburger brez  (kumarica), prosim.

g) A lahko dobim zrezek brez  (priloga), prosim?

25. Kaj piše pod packami? Dopolni povedi.

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

 d) 
Pojedel sem poln krožnik juhe.

b) 
Rad bi kepico čokoladnega sladoleda.

 e) 
Tako sem žejen, da bi spil liter vode!

c) 
A lahko dobim še eno porcijo pireja?

 f) 
A boš skodelico čaja?

č) 
Kozarec navadne vode, prosim.

 g) 
V čaj sem dal žličko sladkorja.
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26. Dopolni tabelo. 

sok torta kava kakav kruh pomfri čaj pečenka mleko vino  

kokakola sladoled juha pica riž krompir solata jabolčni zavitek 

kozarec soka 
skodelica

krožnik

kos

porcija

kepica

27. Kako naročiš? Napiši.

a)  +  

Kozarec kokakole, 

prosim.

 
 d)  

  

 

 

b)  +  

  

 

 
 e)  

  

 

 

c)  +  

  

 

 
 f)  

  

 

 

č)  +  

  

 

 
 g)  
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28. Dopolni.

a) Koliko juhe  (juha) boš? – Ne veliko.

b) Koliko  (sladoled) boš? – Dve kepici.

c) Koliko  (pica) boš? – En kos.

č) Koliko  (krompir) boš? – Čisto malo, prosim.

d) Koliko  (kruh) boš? – Dva kosa.

e) Koliko  (solata) boš? – Veliko, prosim.

f) Koliko  (mleko) boš? – Eno skodelico, prosim.

g) Koliko  (torta) boš? – Samo pol kosa, prosim.

h) Koliko  (sok) boš? – En kozarec, prosim.

i) Koliko  (riž) boš? – Ne veliko. 

j) Koliko  (pomfri) boš? – Veliko.

29. V povedi vstavi besedo čas, denar ali delo v pravilni obliki, da bodo povedi smiselne.

a) Rad bi kupil nov telefon, ampak imam premalo  denarja .

b) Med tednom imam veliko , ampak za vikend sem prost.

c) Danes imam veliko : narediti moram domačo nalogo, se učiti, pospraviti sobo in iti na  

 trening.

č) A imaš malo ? – Ne, žal se mi mudi.

d) Mami, a mi daš malo ? Rad bi kupil nov ovitek za telefon.

e) Koliko  na dan si na internetu? – Eno uro.

f) Učiteljica ima veliko , zato je večkrat utrujena.

g) Rada bi imela več prostega .

h) Danes nimam veliko , zato grem lahko popoldne v mesto.

i) Koliko  potrebuješ? – 20 evrov.

30. Kaj spada skupaj? Poveži.

a) Alergična sem na oreščke.

b) Zelo rad imam solato.

c) Zelenjave ne jem tako pogosto. 
 Špinača mi sploh ni všeč.

č) Sem vegetarijanka.

d) Imam alergijo na gluten.

A lahko dobim vegetarijansko kosilo, prosim?

A so v piškotih lešniki?

A imate kruh brez glutena?

A lahko dobim ta zrezek z rižem, ampak brez špinače, 
prosim?

Oprostite, a lahko dobim še malo solate?
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31. Dopolni.

a) Marija ima rada  sveže sadje  (sveže sadje) in  (zelenjava). 

Vsako jutro spije kozarec  (voda). Pravi, da je to zdravo. Danes je za zajtrk 

pojedla še  (jogurt) in  (hruška). Za kosilo je skuhala 

 (zelenjavna juha). Ker njen sin Luka ne mara  (zelenjava), je 

pripravila tudi  (pečen piščanec), kot prilogo pa  (riž). Za večerjo 

je pojedla krožnik  (paradižnikova solata) in kos  (črn kruh).

b) Filip ima rad  (meso),  (zelenjava) pa ne mara preveč. Danes je 

za zajtrk pojedel kos  (kruh) in malo  (salama). V šoli so imeli 

za malico  (burek),  (jogurt) in  

(banana). Za kosilo je pojedel velik  (dunajski zrezek), nekaj  

(krompir) in malo  (omaka), za sladico pa veliko skodelico  

(sladoled). Zvečer je pojedel še kos  (jabolčni zavitek), ki ga je spekla njegova mama.

32. Ko se pogovarjamo s sošolci in sošolkami, rečemo lahko tudi drugače. Poveži.

kilogram deka

steklenica kila

dekagram puter

jabolčni zavitek šalca

sladkor cuker

maslo štrudelj

cvetača paradajz

skodelica flaša

paradižnik karfjola
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33. Dopolni dialoga.

a)

Živjo! Hamburger, prosim.                    Hvala.                    Ja, kokakolo, prosim.                    Izvolite.                     Malo, prosim.

▪ Živjo! Prosim?

▫ Živjo! Hamburger, prosim.  

▪ A boš tudi pijačo?

▫ 

▪ Veliko ali malo?

▫ 

▪ 3,40, prosim.

▫ 

▪ 60 centov vračam. Pa dober tek!

▫ 

b)

Ne, hvala.                                                            Dober dan. Kebab bi, prosim.                                                            Izvolite.      

Hvala! Nasvidenje.                                                  Brez čebule, drugo pa lahko, prosim.

▪ Dober dan! Prosim?

▫  

▪ Ja. Kaj dam noter? Solato, zelje, čebulo …

▫  

▪ A boš kaj pil?

▫  

▪ To je 3 evre.

▫  

▪ Hvala. Dober tek! 

▫  
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34. Uredi dialoge.

a) 

 Živjo! Burek, prosim.

1  Živjo! Kaj boš?

 Ne, hvala.

 Ja. Še kaj drugega?

 Izvolite.

 2 evra, prosim.

b) 

 Ja. Še kaj?

 Dober dan! Prosim?

 V redu.

 Še en pomfri, prosim. 

 Pomfri bo takoj. Malo bo treba počakati.

 A lahko dobim hamburger brez kumarice, prosim?

c)

 Dober dan! Prosim?

 Hvala.

 Joj, morske pa danes žal nimamo. A boste kakšno drugo?

 En kos morske pice bi, prosim.

 Ja, kraško pa imamo. Izvolite.

 Škoda. A imate kraško?
 

35. Dopolni dialoga.

a)

▪ Halo kosilo, prosim!

▫  

▪ Ja. Še kaj?

▫  

▪ A mi poveste naslov?

▫  

▪ A mi poveste še telefonsko številko?

▫  

▪ Nasvidenje.

b)

▪ 

▫  Dober dan. Rada bi naročila pico.

▪ 

▫  Še veliko solato, prosim.

▪ 

▫  Ljubljanska cesta 125, telefon pa je 031 321 819.

▪ 

▫  Nasvidenje.
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36. Dopolni.

a) Rad/a imam  hruške . Ne maram  hrušk .

b) Rad/a imam . Ne maram .

c) Rad/a imam . Ne maram .

č) Rad/a imam . Ne maram .

d) Rad/a imam . Ne maram .

e) Rad/a imam . Ne maram .

f) Rad/a imam . Ne maram .

g) Rad/a imam . Ne maram .

h) Rad/a imam . Ne maram .

i) Rad/a imam . Ne maram .

j) Rad/a imam . Ne maram .

k) Rad/a imam . Ne maram .
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37. Dopolni.

a) Pogosto jem  sladkarije  (sladkarija, M). Nikoli ne jem  sladkarij  (sladkarija, M).

b) Pogosto jem  (riba, M). Nikoli ne jem  (riba, M).

c) Pogosto iščem  (ključ, M). Nikoli ne najdem  (ključ, M).

č) Pogosto gledam  

(dokumentarni film, M).

Nikoli ne gledam  

(dokumentarni film, M).

d) Rad/a gledam  (stara 

fotografija, M).

Nikoli ne gledam  (stara 

fotografija, M).

e) Pogosto berem  

(zgodovinska knjiga, M).

Nikoli ne berem  

(zgodovinska knjiga, M).

f) Pogosto berem  (športna 

revija, M).

Nikoli ne berem  (športna 

revija, M).

g) Pogosto obujem  

(eleganten čevelj, M).

Nikoli ne obujem  

(eleganten čevelj, M).

h) Doma vedno nosim  (copat, M). Nikoli ne nosim  (copat, M).

i) Rad/a nosim  (ozko  

oblačilo, M).

Nikoli ne nosim  (ozko 

oblačilo, M).

j) Pogosto nosim  (kavbojke). Nikoli ne nosim  (kavbojke).

k) Nosim  (očala). Ne nosim  (očala).
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38. Dopolni.

zvezek 

1  zvezek  

2  zvezka  

3  zvezki  

4  zvezki  

5  zvezkov 

barvica 

1    

2    

3    

4    

5   

ravnilo 

1    

2    

3    

4    

5   

ananas 

1    

2    

3    

4    

5   

banana 

1    

2    

3    

4    

5   

jabolko 

1    

2    

3    

4    

5   

meter 

1    

2    

3    

4    

5   

kilogram 

1    

2    

3    

4    

5   

liter 

1    

2    

3    

4    

5   

sekunda 

1    

2    

3    

4    

5   

minuta 

1    

2    

3    

4    

5   

leto 

1    

2    

3    

4    

5   

evro 

1    

2    

3    

4    

5   

odstotek 

1    

2    

3    

4    

5   

kos 

1    

2    

3    

4    

5   
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39. Napiši.

a)  Sara je šla v trgovino. Kaj je kupila?

Sara je kupila  5 svinčnikov,     

b) Peter je šel v šolo v naravi. Kaj je vzel s sabo?

Peter je vzel       

c) Mama je šla na tržnico. Kaj je kupila?

Mama je kupila       
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40. Številke in slike nadomesti z besedami. 

en ananas
  

  

  

  

1 kg je približno

4 do 6

4 do 6

4 do 6

6 do 8 7

10 do 14

50

100
1

41. Napiši. 

a) Na mizi   je    šest    kozarcev .

b) Na mizi          .

c) Na mizi          .
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č)     

    

Na mizi          .

d)

              

Na mizi          .

e) Na mizi          .

f) Na mizi          .

g) Na mizi          .

h)

        

Na mizi          .

i)

      

Na mizi          .

42. Napiši.

a) Pevci  pojejo  (peti). Pet pevcev  poje  visoko, pet pa nizko.

b) Punce  (rolati). Nekaj punc  odlično, nekaj pa ne tako dobro.

c) Fantje  (teči). Nekaj fantov  hitro, nekaj pa počasi.

č) Prijatelji  (igrati) nogomet. Nekaj prijateljev  dobro, nekaj pa ne tako dobro.

d) Učenke  (klepetati). Nekaj učenk  tiho, nekaj pa glasno.

e) Učenci  (jesti) kosilo. Nekaj učencev  testenine, nekaj pa rižoto.

f) Plesalke  (plesati). Pet plesalk  elegantno, pet pa ne tako elegantno.

g) Prijateljice  (piti) kavo. Nekaj prijateljic  belo kavo, nekaj pa črno.
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43. Kaj se dogaja? Koliko ljudi to dela? Napiši.

a) Pet baletk pleše. b)  c)  

č)  d)  e)  

f)  g)  h)  

i)  j)  k)  

l)  m)  n)  
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44. Dopolni.

a) Bananovci so visoki od 3 do 7  metrov  (meter). Na enem zraste od 30 do 50 kilogramov 

 (banana).

b) Na enem drevesu lahko zraste od 225 do 270  (kilogram) limon v enem letu.

c) Drevesa, na katerih rastejo pomaranče, so visoka približno 9  (meter) in imajo lahko več 

kot 60000  (cvet), a le en odstotek cvetov se spremeni v sadež. Tako na enem drevesu 

zraste približno 600  (pomaranča).

č) Paradižnik vsebuje od 93 do 95  (odstotek) vode in ima zelo malo 

 (kalorija).

d) Vsak Slovenec poje približno 3 kilograme  (hruška), 11 kilogramov 

 (banana), 15 kilogramov  (limona) in 

 (pomaranča) ter 32 kilogramov  (jabolko) na leto oziroma pol 

jabolka na dan.

e) Vsak Slovenec poje 8 kilogramov  (paradižnik), 10 kilogramov  

(solata) in približno 33 kilogramov  (krompir) na leto.

45. Dopolni. 

a) Koliko  hrušk  (hruška) si kupila? – Eno kilo.

b) Koliko  (obrok) na dan poješ? – Štiri.

c) Koliko  (špageti) boš? – Čisto malo, prosim.

č) Koliko  (hamburger) si naročil? – Dva.

d) Koliko  (makaroni) boš? – Veliko.

e) Koliko  (jabolko) si prinesla? – Pet.

f) Koliko  (krof) si kupil? – Tri.

g) Koliko  (piškot) si že pojedla? – Nobenega.

h) Koliko  (jajce) potrebuješ za to torto? – Štiri.

i) Koliko  (limona) naj kupim? – Pol kile.

j) Koliko  (banana) daš v sadno solato? – Samo eno.
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46. Dopolni.

a) Pojedel sem nekaj  sladkih marelic  (sladka marelica, M).

b) Kupila sem škatlo  (čokoladni piškot, M).

c) Za kosilo sem pojedla krožnik  (odlični špageti) po milansko.

č) Ne maram  (kisla kumarica, M), ker mi njihov okus ni všeč.

d) Ker smo imeli goste, sem moral pomiti veliko  (umazan krožnik, M).

e) Ker sem alergična na morsko hrano, ne jem  (riba, M).

47. Dopolni dialog.

▪ A si kupil vse, kar je pisalo na listku? 

▫ Ja, skoraj vse.

▪ A si prinesel  špagete ?

▫ Ne,  nisem kupil. Raje sem vzel , ker so 

bili znižani.

▪ To je tudi v redu. Kaj pa  za omako?

▫ Ja, seveda.

▪ Kaj pa sadje? A si kupil ? 

▫ Ne,  niso imeli, kupil pa sem ,  

, kilogram  in en .

▪ A si kupil ?

▫ Ne. Ker niso imeli , sem kupil nekaj  

.

▪ Ja, fino. Kaj pa ? A si ga kupil?

▫ Ja,  sem prinesel in še dve .

▪ Odlično!
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48. Poveži v besedno zvezo in napiši povedi.

a) tečaj + slovenščina →  tečaj slovenščine       Hodim na tečaj slovenščine. 

b) zemljevid + Slovenija →       

c) atlas + svet →       

č) glavno mesto + Slovenija →       

d) center + mesto →       

e) učitelj + matematika →       

f) učiteljica + klavir →       

g) profesor + nemščina →       

h) profesorica + kemija →       

i) študent + fizika →       

j) študentka + medicina →       

49. Dopolni.

a) 

Ime mi je Lara Golob. Hodim na Osnovno šolo Franceta Bevka  (France Bevk). Sem učenka 

 (deveti razred). V našem razredu je 25  (učenec): 12 

 (fant) in 13  (punca). Naša razredničarka je Meta Zupan, ki je 

učiteljica  (zgodovina). Naslednje leto bom šla v srednjo šolo. Rada bi se vpisala na Gimnazijo 

 (Jože Plečnik).

b)

Sem Anže Kovač. Hodim v drugi letnik  (srednja ekonomska šola). Že 5 

 (leto) treniram nogomet. V našem klubu je veliko  (dober igralec). 

Skupaj smo doživeli že veliko  (lep trenutek) in dosegli nekaj  (zmaga).
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50. Preberi pohvale in pritožbe in vstavi ustrezne besede.

 Okusna    hrana, le rižota je bila malo .
preslana  
okusna

Odlična sadna solata!   grozdje in   melona – dobra 

kombinacija!

sočna 
sladko

Krompir sploh ni bil  , pečenka pa je bila !
kuhan 
mrzla

  juha in   zrezek – a je to za vas kosilo!?
trd 
preslana

Zrezek ni bil v redu. Bil je   in solata je bila . 

Natakar pa je bil zelo .

prijazen 
masten 
prekisla

Hrana je bila zelo . Piščanec je bil ravno prav 

. Tudi postrežba je bila zelo !

pečen  
okusna 
dobra

51. Dopolni.

a) Kranjska klobasa prihaja iz  Gorenjske  (Gorenjska), znana pa je tudi drugod po Sloveniji in zunaj 

Slovenije.

b) Prekmurska gibanica izvira iz   (Prekmurje). Pripravljena je iz   (testo) 

in iz   (nadev, M).

c) Idrijski žlikrofi prihajajo iz   (Idrija). So iz   (testo) in 

  (krompirjev nadev).

č) Žgance pripravimo iz   (moka), ki jo skuhamo ali prepražimo.

d) Pica izvira iz   (Neapelj), iz   (Italija). 

e) Ime za špansko jed paella izvira iz   (stara francoska beseda) 'paële' in pomeni 

'ponev'. Paella je pripravljena iz   (riž),   (meso) in 

  (fižol). 

f) Čeprav je dunajski zrezek ime dobil po glavnem mestu Avstrije – Dunaju, ne izvira iz  

  (Avstrija). Verjetno je v Avstrijo prišel iz   (severna Italija), iz 

  (mesto) Milano.



2  Dober tek!

67ČAS ZA SLOVENŠČINO

52. Dopolni.

a) Prekmurje Šli smo na ekskurzijo v  Prekmurje . Iz  Prekmurja  izvira prekmurska gibanica.

b) Štajerska Šli smo na . Iz   prihaja dobro vino.

c) Ptuj Šli smo na izlet na . S   prihajajo kurenti, ki 

so tradicionalne pustne maske.

č) Vrba Šli smo na ekskurzijo v . Iz   je bil France 

Prešeren, ki je pomemben slovenski pesnik.

d) Bled Odpeljali smo se na . Z   so blejske kremšnite.

e) Bohinj Odpeljali smo se v . Iz   prihaja dober sir.

f) Vrhnika Šli smo na ekskurzijo na . Z   je bil znan 

slovenski pisatelj Ivan Cankar.

g) Idrija Šli smo v . Iz   so žlikrofi in 

idrijske čipke.

h) Lipica Odpeljali smo se v . Iz   izvirajo konji lipicanci.

i) Kras Šli smo na izlet na . S   prihaja odličen pršut.

53. Dokončaj povedi.

vendar ni nič kupil.                    vendar nima denarja.                    vendar ne najde ključev.      

vendar nima moke.                    vendar je pokvarjena.                    vendar mora narediti domačo nalogo.

a) Jon je šel v trgovino, vendar ni nič kupil.  

b) Ana bi rada pekla palačinke,  

c) Tina bi rada zaklenila vrata,  

č) Peter bi rad kupil novo kolo,  

d) Simon bi šel rad ven,  

e) Iva bi rada gledala televizijo,  
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54. Dokončaj povedi.

a) Pojedla sem špinačno juho, čeprav  ne maram špinače. 

b) Spekla sem torto, ker  

c) Rad bi skuhal žgance, vendar  

č) Sošolko sem povabil na praznovanje rojstnega dneva, vendar  

d) Nikoli ne pijem gaziranih pijač, ker  

e) Trudim se, da ne jem preveč čokolade, čeprav  

f) Naročil sem pico po telefonu, ker  

g) Na avtomatu sem hotel kupiti sendvič, vendar  

55. Dopolni pogovore. Eno vprašanje je odveč.

a)

Kateri je tvoj najljubši praznik in zakaj?                    Ali jeste kakšne posebne jedi?      

Ali znaš pripraviti kakšno tradicionalno jed?                    Kako pa praznujete?                    Kdo pa to pripravi?

▪ Kateri je tvoj najljubši praznik in zakaj? 
▫ Velika noč, ker je takrat pomlad.

▪  
▫ Vedno imamo tradicionalni velikonočni zajtrk.

▪  
▫ Potico, šunko, hren in seveda pirhe.

▪  
▫ Potico ponavadi speče mama, pirhe pa barvava jaz in brat.

b)

Kako ga pa praznujete?                    Kaj pa to pomeni?                    Kateri je tvoj najljubši praznik?           

Kaj pa je to?              Kdaj pa ga praznujete?                    Kako pa se pravilno vošči? 

▪  
▫ Bajram. 

▪  
▫ To je muslimanski praznik. Traja tri dni. Praznujemo konec posta, ki traja en mesec. Ta mesec cel dan, od sončnega  
 vzhoda pa do sončnega zahoda, ne smemo jesti in piti. To obdobje imenujemo ramadan ali po slovensko ramazan.

▪  
▫ Zjutraj gremo v mošejo, potem pa imamo bogato kosilo. Mama pripravi veliko hrane in slaščic. Damo si tudi darila.
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▪  
▫ Če rečeš »Bajram Mubarek«, bo v redu.

▪  
▫ Bajram pomeni praznik, Mubarek pa pomeni blagoslovljen, se pravi: blagoslovljen praznik.

c)

Kdaj imaš rojstni dan?               Ali imaš tudi torto?               In kaj je tvoja specialiteta?      

Kako pa?               Ali ga praznuješ?               Vau, bravo! A si dobila kakšno darilo?

▪  
▫ 30. aprila.

▪  
▫ Ja, seveda ga praznujem.

▪  
▫ Po navadi povabim prijatelje in pridejo k meni domov. Skupaj poslušamo glasbo, se pogovarjamo …

▪  
▫ Seveda. Letos sem jo spekla sama. Bila je čokoladna. 

▪  
▫ Ja, mami in oči sta mi kupila nov nahrbtnik. Prijatelji pa so mi prinesli karte Ena, ker vejo, da rada igram družabne igre.

56. Dopolni. Številke zapiši z besedo.

a) 5. 10. – Test pišemo  petega desetega .

b) 9. 11. – Na ekskurzijo gremo .

c) 24. 12. –  nimamo pouka.

č) 7. 2. –  bomo imeli kulturni dan.

d) 27. 3. – Športni dan bomo imeli .

e) 1. 4. – Naravoslovni dan bo .

f) 20. 5. – V petek, , odpadeta zadnji dve uri pouka.

g) 28. 5. – V soboto, , bomo imeli delovno soboto.

h) 24. 6 – Zadnji dan šole je .

i) 31. 8. –  se končajo poletne počitnice.
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57. Dopolni z datumi. Številke zapiši z besedo.

Slovenski prazniki

1. 1. – novo leto

8. 2. – slovenski kulturni praznik

27. 4. – dan upora proti okupatorju 

1. in 2. 5. – praznik dela

25. 6. – dan državnosti

15. 8. – Marijino vnebovzetje

31. 10. – dan reformacije

1. 11. – dan spomina na mrtve

25. 12. – božič 

26. 12. – dan samostojnosti in enotnosti

a)  Prvega januarja  praznujemo novo leto.

b) Slovenski kulturni praznik je .

c) Dan upora proti okupatorju je .

č)  in  praznujemo praznik dela.

d)  v Sloveniji praznujemo dan državnosti.

e)  je Marijino vnebovzetje.

f)  praznujemo dan reformacije.

g)  je dan spomina na mrtve. 

h) Božič praznujemo .

i) Dan samostojnosti in enotnosti je .

58. Smiselno dopolni povedi z datumi.

a) Šola se začne 1. septembra .

b) Poletne počitnice se začnejo .

c) Rojstni dan imam .

č) Moj najboljši prijatelj/Moja najboljša prijateljica ima rojstni dan .

d) Danes smo .

e) Včeraj smo bili .

f) Jutri bomo .
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59. Dopolni.

a) Danes je osmi februar. Danes smo osmega februarja.

b) Danes smo petindvajsetega novembra.

c) Danes je deseti marec.

č) Danes smo prvega aprila.

d) Danes je dvajseti december.

60. Dopolni z vprašalnico.

a)  Česa  ne maraš? – Slabega vremena.

b)  se veseliš? – Vikenda.

c)  delaš? – Nič.

č)  ne ješ? – Morskih sadežev.

d)  si videl? – Tvojo sošolko.

e)  si srečal? – Andreja.

f)  lahko dobim še malo omake? – Seveda.

g)  se bojiš? – Nevihte.

h)  ne maraš? – Neprijaznih ljudi.

i)  se učiš? – Angleščino.

j)  se vedno razveseliš? – Bratranca in sestrične.

k)  imaš čas? – Ne, nimam. Mudi se mi.

l)  pišeš? – SMS.

m)  pišete test? – Jutri.

n)  časa pišemo test? – 45 minut.

o)  izvira pica? – Iz Italije.

p)  pice boš? – En kos, prosim.

r)  boš sok? – Ja, prosim.

s)  je dan reformacije? – 31. oktobra.
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61. Dopolni.

a) 

1. Ali imaš rad/a riž? Ja, riž imam rad/a. Ja, rad/a ga imam.

2. Ali imaš rad/a kakav? Ja,  Ja,

3. Ali imaš rad/a papriko? Ja,  Ja,

4. Ali imaš rad/a pomfri? Ja,  Ja,

5. Ali imaš rad/a grozdje? Ja,  Ja,

6. Ali imaš rad/a marmelado? Ja,  Ja,

b)

1. Ali imaš rad/a pašteto? Ne, paštete ne maram. Ne, ne maram je.

2. Ali imaš rad/a lazanjo? Ne,  Ne, 

3. Ali imaš rad/a špinačo? Ne,  Ne,

4. Ali imaš rad/a paradižnik? Ne,  Ne,

5. Ali imaš rad/a čebulo? Ne,  Ne,

6. Ali imaš rad/a kompot? Ne,  Ne,

c)

1. Ali imaš rad/a govejo juho? Ne, Ne,

2. Ali imaš rad/a svinjsko pečenko? Ja, Ja,

3. Ali imaš rad/a krompirjevo solato? Ne, Ne,

4. Ali imaš rad/a čokoladno mleko? Ja, Ja,

5. Ali imaš rad/a suho salamo? Ne,  Ne,

6. Ali imaš rad/a sirov burek? Ja, Ja,

7. Ali imaš rad/a pečenega piščanca? Ne, Ne,

8. Ali imaš rad/a čokoladno torto? Ja, Ja,

9. Ali imaš rad/a navadni jogurt? Ne, Ne,

10. Ali imaš rad/a jabolčni zavitek? Ja, Ja,
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62. Dopolni.

a) Leon ne mara    rib                         (riba, M). Nikoli    jih                         ne je.

b) Sara ima rada  (božični praznik, M). Vsako leto se  zelo veseli.

c) Lena ne mara  (kača, M). Zelo se  boji.

č) Anže hodi na  (šolsko tekmovanje, M). Pogosto se  udeleži.

d) Jakob se boji  (pes, M). Že od otroštva  ne mara.

e) Liza se vedno veseli  (dobra ocena, M). Veseli se  tudi njena mama.

63. Odgovori.

a)

1. A piješ kavo? Ja, pijem jo. Ne, ne pijem je.

2. A treniraš košarko? Ja,  Ne, 

3. A igraš klavir? Ja,  Ne, 

4. A imaš brata? Ja,  Ne, 

5. A imaš sestro? Ja,  Ne, 

6. A poznaš kakšnega znanega Slovenca? Ja,  Ne, 

7. A zbiraš znamke? Ja,  Ne, 

8. A se veseliš praznikov? Ja,  Ne, 

9. A se bojiš pajkov? Ja,  Ne, 

b)

1. A si napisal spis? Ja, napisal sem ga. Ne, nisem ga napisal.

2. A si naredila domačo nalogo? Ja,  Ne, 

3. A ste prebrali domače branje? Ja,  Ne, 

4. A si našla barvice? Ja,  Ne, 

5. A si se učil kemijo? Ja,  Ne, 

6. A bomo naslednji teden pisali test? Ja,  Ne, 

7. A boš pripravila referat? Ja,  Ne, 

8. A bomo imeli v torek pevske vaje? Ja,  Ne, 

9. A se boš udeležil tekmovanja iz kemije? Ja,  Ne, 



2  Dober tek!

74 ČAS ZA SLOVENŠČINO

64. Dopolni in odgovori. 

a)

1. Ali lahko živiš brez  računalnika                  (računalnik)? – Ne, brez njega ne morem živeti. 

2. Ali lahko živiš brez  telefona                     (telefon)? – Ja, lahko živim brez njega. 

3. Ali lahko živiš brez  (televizija)? –   

4. Ali lahko živiš brez  (internet)? –   

5. Ali lahko živiš brez  (elektrika)? –   

6. Ali lahko živiš brez  (šport)? –   

7. Ali lahko živiš brez  (glasba)? –   

8. Ali lahko živiš brez  (voda)? –   

9. Ali lahko živiš brez  (čokolada)? –   

10. Ali lahko živiš brez  (sladoled)? –   

11. Ali lahko živiš brez  (sadje)? –   

12. Ali lahko živiš brez  (zelenjava)? –   

b)

1. Ali lahko živiš brez  (knjiga, M)? –   

2. Ali lahko živiš brez  (časopis, M)? –   

3. Ali lahko živiš brez  (učbenik, M)? –   

4. Ali lahko živiš brez  (zvezek, M)? –   

5. Ali lahko živiš brez  (film, M)? –   

6. Ali lahko živiš brez  (risanka, M)? –   

7. Ali lahko živiš brez  (sladkarija, M)? –   

8. Ali lahko živiš brez  (bombon, M)? –   

9. Ali lahko živiš brez  (žvečilni gumi, M)? –   

10. Ali lahko živiš brez  (prijatelj, M)? –   

11. Ali lahko živiš brez  (računalniška igrica, M)? –   

12. Ali lahko živiš brez  (počitnice, M)? –   

65. Napiši, brez česa bi lahko živel/a in brez česa ne moreš živeti.

a) Lahko bi živel/a brez    

b) Ne morem živeti brez    
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66. Vstavi zaimek v 2. sklonu.

a)

1. A poznaš gospoda Novaka? – Ne, ne poznam     ga           .

2. A si videl našo novo sosedo? – Ne, nisem  videl.

3. Vsi govorijo, da je film James Bond dober, jaz  pa še nisem gledal.

4. Rada poslušam klasično glasbo, moj brat pa  ne mara.

5. A ti vsak dan gledaš televizijo? – Ne, ne gledam  vsak dan.

6. Kaj je rekla učiteljica? – Ne vem. Nisem  razumela.

7. A Zala pride na Lukov rojstni dan? – Ne, Luka  ni povabil.

8. Za rojstni dan si je želel nov telefon, vendar  ni dobil.

9. Dober dan, gospa Kovač! – Dober dan … A, Tina, to si ti! Sploh  nisem prepoznala, tako si zrasla. 

b)

1. Jutri bom skuhal špagete. Že dolgo  nisem jedel.

2. A si že jedel žgance? – Ne, nisem  še poskusil.

3. Joj, oprostite gospa, nisem  videl.

4. Oprostite, nisem  slišal. A lahko ponovite, prosim?

5. Hoteli smo jim razložiti, kaj je to, ampak oni  niso hoteli poslušati.

6. O, kako lepo presenečenje! Lepo, da ste prišli na obisk! Nisem  pričakoval.

7. Natakar je prinesel štruklje, čeprav  ni nihče naročil.

8. Nikoli  niso vprašali, kaj mislimo.

9. Otroci, kje ste bili, da  nisem našel?

c) 

1. A si mogoče videl Ano in Katarino? – Ne, nisem  videl.

2. Peter in jaz sva se skrila in sošolci  niso opazili.

3. Jon in Iza sta se pogovarjala, zato  nisem hotel zmotiti.

4. Oskar in Izak, prosim, ne klepetajta in poslušajta, tudi če  ta snov ne zanima.

5. Pogrešam prijateljici Julijo in Lino. Že dva meseca  nisem videla.

6. A naju potrebuješ? A ti pomagava? – Hvala, ne potrebujem . Sem že naredil sam.

7. Kdo je to? – To sta Julija in njen fant. A  ne poznaš? – Ne, prvič ju vidim.

8. Ja, živjo, Hana in Ela! Joj, kako sta že veliki! Joj, kako dolgo  že nisem videla!

9. Mami, Jakob in jaz bova zdaj delala referat. A lahko rečeš Timu, naj  ne moti?
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67. Vstavi zaimek v ustreznem sklonu.

a) A igraš kakšen inštrument? – Ja, kitaro. – Kako dolgo pa   jo   že igraš? – Tri leta.

b) A ste včeraj pisali matematiko? – Ne. Naslednji teden  pišemo.

c) A znaš skuhati kakšno tradicionalno jed? – Ja, seveda. Štruklje. – Kako  pa pripraviš?

č) A si kupila tiste hlače? – Katere? – Tiste, ki sva  gledali včeraj v trgovini.

d) A si včeraj gledal tekmo? – Ne, nisem  gledal. Moral sem pisati referat. 

e) A si mogoče videla mojo denarnico? Nikjer  ne najdem. – Tam je.

f) Ej, Jon! Jon! Jooon! – Joj, oprosti, nisem  slišal. Slušalke sem imel v ušesih.

g) Živjo!  sem Tina. – O, živjo,  sem pa Ana. Mislim, da sem  že videla na  

 šoli. A si v B razredu?

h) A si napisala spis za angleščino? – Joj, pozabila sem  napisati. Hvala, da si me spomnil.

i) Gospa učiteljica, a  lahko nekaj vprašam? – Ja, seveda.

j) A je vaša razredničarka stroga? – Ne,  sploh ni stroga. Zelo je prijazna.

k) Zelo se že veselim počitnic. – Ja, jaz  tudi komaj čakam.

l) Ej, kdo je tisti fant? – Oskar.  hodi v 8. A.

m) A si prinesel kruh? – Ne, nisem  kupil. Pozabil sem.

n) Kaj spet iščeš? Ključe? – Ja, ne najdem . 

68. Dopolni dialoge z zaimki.

a) 

▪ Eva, kje si? Ne vidim   te   .

▫ Tukaj sem. A  zdaj vidiš?

▪ Ja, zdaj  pa vidim.

b) 

▪ Halo! Tjaša, a si to ?

▫ Ne,  sem Damjana.

▪ Joj, oprostite, to je pomota. 

c) 

▪ A  imaš rada?

▫ Seveda  imam rada.

č) 

▪ Halo! Halo! … Lara, ne slišim . Signal je  

 slab. A  ti slišiš?

▫ Ja, jaz  slišim. … Ne, zdaj  

  pa ne slišim več.

69. Napiši besedo, ki manjka.

a) Vse  za rojstni dan!

b) Srečno novo !

c)  božič!

č)  praznike!
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70. Dopolni sporočila z besedami iz okvirja.

praznike     najboljše      želje     srečno     volje     pirhov      trenutkov     želim     vesele     zadovoljstva     rojstni     novo

a) b) c)

č) d) e)

Draga Ana! Želim ti vesele 

božične  praznike   in 

 

novo leto! Pip, Petra 

 

velikonočne praznike! 

Veliko potice in 

!

Srečno 

 

leto! Veliko 

zdravja, veselja in 

! 

Lp, Liza 

Vse najboljše za tvoj 

dan! Naj se 

uresničijo vse tvoje 

! 

Lepo praznuj! 

Peter! Vse 

 

za 17. rojstni dan! 

Želim ti veliko lepih 

. 

Uživaj vsak dan! 

Za tvoj 15. rojstni dan ti 

,  

da bi bila vedno dobre 

 

in polna energije. Ostani 

taka, kot si! Vse naj naj! 
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1. Napiši, kaj je v mestu.  
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2. Vstavi manjkajoče črke.

ba z en 

igri― ―e 

šo―a 

b― ―ka 

―aler― ―a 

o―era

―ledali― ―e

knjiž―i―a 

tr― ―ica 

avto―usna po―taja 

mu―e― 

bolni― ― ica

pa―k 

poš―a 

gra― 
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―ino 

poli―ija

re― t ― ―racija 

tr―ovi―a 

univer―a 

―ele―niška po― ―aja 

ka―arna 
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3a. Kje so osebe? Napiši.

a)

Mateja

Mateja je v parku. 
mi

jaz Ana in Anže

one dijaki

mama in otroka Lu

b)

sošolki 

Sošolki sta v knjižnici.
Luka in Maja

učenci učiteljice in učitelji 

učitelj za biologijo dijaki

c)

dijaki

Dijaki so na igrišču.
sošolci

učenci in učenke družina Kobal

prijatelji oni

otroci Maja in Tina
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4a. Dopolni.  

a) Blaž  in Sara sta v  piceriji  (picerija).

b) Teja je na  (morje).

c) Dobiva se na  (postaja). 

č) Kje si pustil motor? Na  (parkirišče).

d) Učiteljica je v  (laboratorij).

e) Kartico Urbana lahko napolniš tudi v  (trafika).

f) A si že bil kdaj v  (gledališče)?

g) Ugani, koga sem srečala v  (kino). 

h) Delam na  (Ptuj). 

i) Na  (piknik) smo jedli hamburgerje.

j) Rože za babico bom kupila v  (cvetličarna).

k) Tanja se vedno uči v  (knjižnica).

l) Moja teta dela v  (knjigarna).

m) Maja vsak dan plava v  (bazen).

4b. Dopolni.

a) Vsak teden jemo v  (kitajska restavracija).

b) Zdravnik dela v  (stara bolnišnica).

c) Peter in Maja se v  (novo stanovanje) dobro počutita.

č) Tečaj slovenščine smo imeli v  (prijetna učilnica).

d) Ali veš, kdo živi v tej  (stara hiša)?

e) Danes smo imeli slovenščino v  (računalniška učilnica).

f) Rad bi študiral na  (slovenska univerza).

g) Na  (nogometno igrišče) igrajo zanimivo tekmo.

h) Učenci so na  (avtobusna postaja) čakali avtobus.

i) Včeraj smo bili na  (zanimiv koncert).

j) V  (mala telovadnica) imajo pouk učenci od 1. do 4. razreda, v  

  (velika telovadnica) pa učenci od 5. do 9. razreda.

k) Knjižničarka je kulturni večer pripravila v  (šolska knjižnica). 

l) Moj oče je kemik in dela v  (moderen laboratorij).

m) Dobimo se ob petih na  (šolsko igrišče).
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5. Dopolni.

a) Tina dela in živi v  Angliji  (Anglija). 

b) Andreja živi v  (Beograd).

c) Matej že tri leta živi v  (Gradec).

č) Ivana živi v  (Zagreb).

d) Učenci so bili na ekskurziji v  (Celje).

e) A si že bil v  (Kanada)?

f) Ali bi živela v  (Praga)?

g) Simone ni doma, je na počitnicah v  (Pariz).

6a. Kje so mesta? Dopolni.

a) Ljubljana je v  Sloveniji  (Slovenija). 

b) Moskva je v  (Rusija).

c) Beograd je v  (Srbija).

č)    Skopje je v  (Makedonija).

d) Pariz je v  (Francija).

e) Barcelona, Madrid in Granada so mesta v  (Španija). 

f) Dunaj, Gradec, Celovec in Beljak so mesta v  (Avstrija).

g) Berlin, Frankfurt in Hamburg so mesta v  (Nemčija).

h) Trst, Gorica in Videm so mesta v  (Italija).

6b. Dopolni.

a) Gorenjci živijo  na  Gorenjskem  (Gorenjska).

b) Štajerci živijo   (Štajerska).

c) Dolenjci živijo   (Dolenjska).

č)    Včeraj smo bili na ekskurziji   (Primorska).

d) Moji starši živijo   (Notranjska).  

e) Včeraj smo bili na tekmi   (Koroška). 

f) Šanghaj je mesto   (Kitajska).

g) Dubrovnik je mesto   (Hrvaška).  

h) Monošter je  mesto   (Madžarska). 

i) Lizbona je mesto   (Portugalska).  
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7. Kje živijo? Napiši.

a) Enrico je iz Italije. Enrico živi v  Italiji  (Italija).

b) Felix je iz Nemčije. Felix živi v  (Nemčija).

c) Don je iz Amerike. Don živi v  (Amerika).

č)    Mohamed je iz Egipta. Mohamed živi v  (Egipt).

d) Anna je iz Danske. Anna živi na  (Danska).

e) Sebastian je iz Avstrije. Sebastian živi v  (Avstrija).

f) Lin je iz Kitajske. Lin živi na  (Kitajska).

g) Azra je iz Bosne in Hercegovine. Azra živi v  (Bosna in Hercegovina).

h) Charles je iz Velike Britanije. Charles živi v  (Velika Britanija).

i) Alireza je iz Irana. Alireza živi v  (Iran).

8. Vstavi predlog v ali na.

Gospod Novak je učitelj.  V  osnovni šoli  Ptuju uči matematiko in fiziko.  službi je od sedmih 

do treh, potem gre domov. Zvečer gre rad  gledališče ali  koncert, včasih pa gre  kino ali 

opero, saj obožuje umetnost in glasbo. Rad tudi potuje. Bil je že  Turčiji,  Finskem in  Norveškem, 

 Indiji ter Braziliji. Rad ima tuje jezike, zato hodi  tečaj francoščine.   

9. Kje so znamenitosti? Napiši.

  Eifflov stolp

Eifflov stolp je v Franciji. 

  Buchinghamska palača

  Big Ben

  Kip svobode
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  piramide

  Sydneyjska operna hiša

  Kitajski zid

10. Kje? Dopolni. 

Slovenija            igrišče            mesto            park            slaščičarna             trgovina            avtobusna postaja             

trafika            pošta            tekma            koncert            tečaj            kino            učilnica            rojstni dan              

Ptuj            piknik            knjižnica                  Celje            Murska Sobota

 v na

v Sloveniji
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11. Dopolni besede in napiši stavke. Pazi na ustrezen sklon.

Kam …? Kje …?

a)

 G ALE R IJA

Linda je šla v galerijo. Linda sedi v galeriji in gleda sliko.

b)

G―ED―L―ŠČE

 

 

 

 

c)

J― ―IL―ICA

 

 

 

 

č)

―N― ― GA―NA

 

 

 

 

d)

KN―I― NICA

 

 

 

 

e)

KON―ER―

 

 

 

 

f)

P―R―
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g)

C―ETLI―ARNA

 

 

 

 

h)

―OŠ―A

 

 

 

 

i)

TR― ― ― I NA

 

 

 

 

j)

TR― ― ― CA

 

 

 

 

12. Kje so? Napiši. 

Maja 

Maja je pri zdravnici. 

Petra 

jaz sestra 

mama vnuk 
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13a. Kje si? Dopolni.

a) Sem v  pisarni  (pisarna) pri  ravnatelju  (ravnatelj). 

b) Sem v  (bolnišnica) pri  (dedek).

c) Sem na  (obisk) pri  (bratranec).

č)     Sem v  (zdravstveni dom) pri  (zobozdravnica).

d) Sem v  (knjižnica) pri  (knjižničarka).

e) Sem v  (mesto) pri  (frizer). 

f) Sem na  (piknik) pri  (sestrična).

g) Sem na  (vrt) pri  (babica). 

h) Sem v  (Celje) pri  (teta).

i) Sem v  (Bela krajina) pri  (prijatelj).

j) Sem v  (Koper) pri  (punca).

k) Sem na  (Štajerska) pri  (prijateljica). 

l) Sem na  (Hrvaška) pri  (stric). 

13b.  Kje si? Dopolni.
 
a) Sem v  (trgovina) pri  (blagajna).

b) Sem na  (hodnik) pri  (avtomat).

c) Sem na  (pošta) pri  (okence).

č)     Sem v  (kino) pri  (vhod). 

d) Sem v  (gledališče) pri  (garderoba).

e) Sem v  (knjižnica) pri  (okno).

f) Sem v  (trgovina) pri  (zelenjava). 

14. Katera končnica manjka? Dopolni. 
 
a) Naša šola je ob gozd u .

b) Sestrična živi pri star― mam―.

c) A si bil pri šolsk― psihologinj―? 

č)    Učenec je pri ravnatelj―.

d) Vsak dan se sprehajam ob rek―.

e) Pes teče ob koles―.

f) Ob šol― je igrišče.

g) Tanja nas čaka pri gledališč―.

h) Naša nova sošolka je tista punca, ki stoji ob David―.

i) A se dobimo pri avt―?

j) A si bila na zabavi pri Jakob―?

k) Plačate pri blagajn―?
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15. Napiši povedi.  
 
a) tabla, razred, v, biti         

 Tabla je v razredu. 

b) kuharica, kuhati, šolska kuhinja, v 

  

c) družina Kobal, živeti, Bled, na

  

č) pek, delati, pekarna, v 

  

d) babica, frizer, biti, pri

  

e) Peter, igrišče, igrati košarko, na 

  

f) sošolec Jaka, ravnateljica, biti, pri

  

g) novinarka, televizija, delati, na

  

h) prodajalka, biti, trgovina, v 

  
 
16. Odgovori. 

a) Kje živiš?  

b) Kje najraje ješ?   

c) Kje si bil/a včeraj popoldne?  

č) Kje se zabavaš?   

d) Pri kom si bil/a nazadnje na obisku?  

e) Kje si spoznal/a najboljšega prijatelja/prijateljico?  
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17. Vstavi ustrezno obliko besede iz okvirja. Ena beseda je odveč. 

kino             slaščičarna             nogometno igrišče             cvetličarna             trgovina             knjigarna             bankomat

a) Torto in sladoled jem   v  slaščičarni .

b) Film gledam  .

c) Če potrebujem meso in mleko, ju kupim  .

č)    Vsak dan treniram nogomet  .

d) Barvice in zvezek kupim  .

e) Denar dvignem  .

18. Dopolni dialog. 

Kiosk s hrano

Marko: Koliko stane hamburger   (hamburger)?

Natakar: Tri evre. Če vzameš dva, dobiš dva za pet evrov, zraven pa še pomfri. Danes imamo 

 (posebna akcija).

Marko: Super. Torej dva (hamburger, D) in pomfri. Kaj pa lahko pijem?

Natakar: Imamo  (kokakola),  (fanta), 

 (sprite),  (pomarančni sok) in 

 (voda). Joj,  (pomarančni sok) nam 

je zmanjkalo. Kaj drugega?

Marko: Ja, bom eno  (fanta).

19. Uredi dialoga. 

V trafiki 

Prodajalka: Še kaj drugega?

Nataša: Ne, hvala. 

Nataša: Dober dan. Časopis Moj šport in ene 
žvečilne gumije, prosim. 

Prodajalka: Izvolite. 3 evre in pol, prosim. 

1 Prodajalka: Želite?

V slaščičarni

Natakarica: Izvolite. 7 evrov, prosim.

Vesna: Dober dan. Eno čokoladno torto in sok, 
prosim. 

1 Natakarica: Dober dan. Želite, prosim?

Matej: Jaz bom pa eno kokakolo.

Natakarica: V redu. Pa za vas?

Vesna: Hvala. Izvolite denar.
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20. Vstavi ustrezno obliko besede iz okvirja. Ena beseda je odveč. 

Ja, igra tenis in rada plava. Poleti hodi na taborjenje.                         Okoli 20 evrov.      

Iščem darilo za sošolko.                         To je dobra ideja. Svetilka je zelo uporabno darilo.

V športni trgovini

Prodajalka: Kaj pa iščeš? Ti lahko pomagam? 

Branka:  .

Prodajalka: Aha. Koliko pa lahko stane?

Branka:  .

Prodajalka: Kaj pa ima rada? Kaj rada dela? Se ukvarja s kakšnim športom?

Branka:  .

Prodajalka: Hm. Lahko ji kupiš kakšno brisačo ali svetilko za na glavo.

Branka:  .

21. Kaj reče prodajalka, kaj reče Mojca? Sestavi dialog.  

a) V trgovini

Ja, zelo je lepa. Kje jo lahko pomerim?                       Samo trenutek. … Ali ti je ta všeč?                        

Ta je premajhna. A lahko dobim večjo številko?                        Ja, samo trenutek.                         

Iščem jopico. Športno in ne preveč debelo.                       A ti lahko pomagam?                        Tam na levi so kabine.  

Prodajalka:  A ti lahko pomagam? 

Mojca:  

Prodajalka:  

Mojca:  

Prodajalka:  

Mojca:  

Prodajalka:  

Mojca:  

Prodajalka:  

Mojca:  
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b) V knjigarni

Ne, hvala. Imam nahrbtnik.                    Seveda. Potrebuješ tudi delovni zvezek?                    Izvoli.                     

Ne, hvala. Potrebujem pa še dva črtasta zvezka.                    Dober dan, ali imate učbenik za angleščino za 9. razred?                   

A lahko plačam s kartico?                    Seveda. Potrebuješ vrečko?

Mojca:  Dober dan, ali imate učbenik za angleščino za 9. razred? 

Prodajalka:  

Mojca:  

Prodajalka:  

Mojca:  

Prodajalka:  

Mojca:  

Prodajalka:  

22. Dopolni. 

a) Potrebujem  barvice  (barvica, M), zato grem v  trgovino .

b) Mama me je poslala v  (trgovina) po  (solata) in 

 (kruh). 

c) Vsako soboto gremo na  (tržnica), kjer kupimo  (sadje) in 

 (zelenjava).

č)    Maja je v  (trgovina) kupila  (nov pulover). 

d) V  (cvetličarna) sem kupil rože za  (sestra, D). 

e) Peter je na  (železniška postaja) čakal  (Maja), 

ki je prišla z vlakom iz Ljubljane.

f) V  (opera) smo si ogledali  (baletna 

predstava). Res je bila zanimiva!
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23a. Kaj je na sliki? Napiši. 

prehod za pešce                              križišče                              prometni znak                              krožišče           

kolesarska steza                              cesta                              semafor                              pločnik

semafor    

    

23b. Smiselno dopolni. Pomagaj si z zgornjimi slikami. 

a) Ne smemo hoditi po cesti, ampak po  pločniku .

b) Kolesarji morajo voziti po .

c) Pri  STOP se morajo vozniki ustaviti. 

č) V  zavij levo.

d) Policist vsako jutro stoji pri  in pazi na otroke, ko 

grejo čez .

e) V  izberite prvi izvoz. 

f) Pešci se smejo hoditi po .
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24a. Kje je kaj? Napiši. 

a) Banka je zraven  železniške postaje . 

b) Gledališče je zraven . 

c) Kaj stoji nasproti ? Gledališče. 

č)    Pošta je zraven  .

d) Železniška postaja je zraven .

e) Trgovina je zraven  .

f) Nasproti šole je .

g) Šola je zraven  .  

h) Zraven hotela je .

i) Bolnica je nasproti  in zraven .

24b. Dve osebi se pogovarjata na cesti pri banki. Še enkrat si oglej zgornjo sliko in dopolni dialog. 

 V križišču zavijte desno, peljite mimo  in 

na koncu  zavijte levo. Peljite še  

100 metrov mimo  in tam je hotel.

 Peljite naravnost, mimo  in 

. Zraven  in 

nasproti  je pošta. 

 Oprostite, kako pridem do hotela?

Super, hvala. Aja, a mogoče veste, kje je pošta?

Aha, vidim jo. Hvala. Nasvidenje. 
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25. Napiši ustrezno obliko. 

a) Od Bleda  (Bled) do  (Ajdovščina) je 116 kilometrov. 

b) Od  (Celje) do  (Črnomelj) je 165 kilometrov.

c) Od  (Dravograd) do  (Nova Gorica) je 210 kilometrov. 

č) Od  (Kočevje) do  (Koper) je  149 kilometrov. 

d) Od  (Kranj) do  (Lendava) je 232 kilometrov. 

e) Od  (Murska Sobota) do 

 (Piran) je 300 kilometrov.

26. Vstavi ustrezno obliko.

a) Sedim blizu  učiteljice  (učiteljica). 

b) Gostilna je odprta od  (torek) do  (sobota).

c) Brez  (voda) in  (zrak) ne moremo živeti.

č)    Pouk imamo od  (ponedeljek) do (petek).

d) Pijem kakav brez  (smetana), ti pa čaj brez  (med) in 

 (sladkor).

e) Laboratorij je nasproti  (učilnica). 

f) Na počitnice grem od  (maj) do  (julij). 

g) Sedim blizu  (tabla).

h) Martina dela od  (četrtek) do  (nedelja). 

i) Vsak dan se vozimo od  (dom) do  (šola).

j) Naša šola je zraven  (parkirišče) in blizu  (trgovina).

k) Zraven  (Tina) sedi Jure. 

l) Stol je zraven  (miza).

m) Šola je nasproti  (avtobusna postaja). 

n) Poletne počitnice so od  (julij) do  (september).
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27. Vstavi predloge.

iz iz blizu do do od mimo nasproti

Miha je iz  Maribora, študira pa v Ljubljani. V Ljubljano se ponavadi pelje z vlakom. Čeprav 

je  Maribora  Ljubljane samo 110 kilometrov, za vožnjo porabi več kot dve 

uri. Zato čez teden živi v Ljubljani. Stanuje  fakultete in zjutraj 

lahko dolgo spi.

Ana prihaja  Novega mesta in je osnovnošolka. V prostem času igra violino. 

 glasbene šole se mora peljati s kolesom. Pelje se  

banke in skozi park. Njena glasbena šola je  pošte. 

28. Dopolni.

Družina Gradišar je šla v nedeljo na  izlet  (izlet). Šli so na  (Gorenjska) na 

 (Bled). Najprej so si na  (grad) ogledali razstavo in pojedli kosilo 

v  (restavracija). Potem so se s čolnom odpeljali na  (otok) sredi 

jezera. Šli so še v  (slaščičarna), kjer so jedli kremšnite. Zvečer so se utrujeni vrnili domov v 

 (Celje).

29. Kam greš? Dopolni. 

a) Če potrebujem mleko, grem v trgovino .

b) Če sem lačen, grem .  

c) Če moram na vlak, grem .

č)    Če sem brez denarja, grem . 

d) Če hočem kupiti časopis, grem .

e) Če potrebujem znamko, grem . 

f) Če potrebujem knjigo, grem  . 

g) Če želim videti živali, grem .

h) Če sem žejen, grem . 

i) Če mi zmanjka papirja, grem . 

j) Če mi zmanjka sadja in zelenjave, grem .

k) Če imam rad sladoled in torte, grem . 
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30. Napiši kam ali kje. 

a) Kam  greš danes zvečer? V kino.

b)  si bil v ponedeljek? Doma. 

c)  ste bili na izletu? V Kranjski Gori. 

č)     imaš domačo nalogo? Joj, pozabil sem  

 jo doma.

d)  greš? Domov. 

e)  greste na izlet? V Kranjsko Goro. 

f)  je učiteljica? V laboratoriju.

g)  je šla učiteljica? V laboratorij. 

h)  živiš? V Sloveniji.

i)  imamo matematiko? V učilnici 3.

j)  se boste preselili? V Slovenijo. 

31a. Preberi.

Mami, a grem lahko danes v mesto? Sošolci grejo popoldne na pico.

Ja, seveda. A greš lahko prej še v trgovino po mleko? Joj, pa v lekarno 

bo treba, nam je zmanjkalo lekadola. Pa vrniti moramo knjige v 

knjižnico. Zlata si. Pa pohiti in pridi kmalu domov. 

31b. Maja je upoštevala mamo. Napiši, kje je bila. 

Danes sem šla v mesto. Bila sem v , v 

 in v .  Jedla sem odlično pico 

v . Potem pa sem  gledala TV.  

32. Vstavi ustrezno obliko besede iz okvirja. Ena beseda je odveč. 

kino   koncert   slaščičarna   nogometno igrišče   pošta   trgovina   knjigarna

a) Kadar bi rad jedel torto in sladoled, grem v slaščičarno . Torto in sladoled jem v slaščičarni .

b) Ker imam rad filme, grem v . Film gledam v .

c) Če potrebujem meso in mleko, grem v  . Kupim ju v  .

č)    Ker imam rad nogomet, grem na . Nogomet igram na  

.

d) Ker imam rad glasbo, grem na . Glasbo poslušam na . 

e) Če potrebujem zvezek in barvice, grem v . Barvice in zvezek kupim v 

.
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33. Dopolni. 

a) Knjižničarka dela v  (šolska knjižnica). 

b) Kuharica gre v   (kuhinja).

c) Koliko časa že hodiš v   (naša šola)?

č)    A ti je všeč v   (nova država)?

d) Lani smo se preselili v   (Celje). 

e) Najlepšo punco sem videl na  (šolski avtobus).

f) Vesela sem, da sem v   (nova šola) spoznala veliko novih prijateljev.

g) V   (razred) imamo tudi računalnik in projektor. 

h) Kaj pa nosiš v   (šolska torba), da je tako težka?

i) Daj mi knjigo kar v   (torba), prosim. 

j) Tako sem vesela, ker gremo jutri na  (pica).

34. Dopolni. 

pri      pri      v      v      v      v      ob      na      ob

Za vikend sem bil pri  babici in dedku. Živita  Piranu in sem lahko vsak dan rolal  morju. Zvečer 

sta me peljala  večerjo  ribjo restavracijo. V nedeljo smo se dobili  teti in stricu, ki živita 

 Izoli, tik  plaži. Prišla sta tudi moja starša in me zvečer odpeljala domov  Maribor.

35. Napiši predloge, da bo besedilo smiselno. 

Moja pot v šolo je dolga 20 kilometrov. V  šolo me vozi mama. Cesta je ozka in  nekaterih mestih tudi 

nevarna. Mama mora biti zelo previdna, saj lahko skoči  cesto kakšna žival. Ko prideva  vas Grgar, 

mora mama voziti 50 km/h. Ko pa prideva  Solkan, se promet zgosti. Na Ulici IX. Korpus zavijeva  

prvem križišču   levo, potem še enkrat na levo in že sva  šolskem parkirišču  šoli.  

36. Dopolni.

  
Pošiljam ti lep pozdrav …

a) Sem na počitnicah v Parizu. iz Pariza .

b) Sem na morju. .

c) Sem pri teti na Dunaju. .

č) Sem v Ljubljani. .

d) Sem v Sloveniji. .

e) Sem pri prijatelju v Celju.  .
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f) Sem na otoku Krku. .

g) Sem na ljubljanskem gradu. .

h) Sem pri babici v Izoli. .

i) Sem na potovanju v Sarajevu.  .

37. Dopolni.  

Od kod …? Kje …? Kam …?

Murska Sobota iz Murske Sobote v Murski Soboti v Mursko Soboto

Postojna

Trst

Videm

Celje

Beljak

Celovec

Kočevje

Kranjska Gora

Reka

Dunaj

Ptuj

Otočec

Monošter

38. Kako pride Tina do šole? Opiši njeno pot.
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39. Dopolni stavke z besedami iz okvirja, kot kaže primer.

Dragi dnevnik!  

Joj, še en dolg dan je za mano. Ne vem, kje naj začnem. Zjutraj sem zaspala in zamudila v šolo. Potem sem bila celo 

dopoldne slabe volje, saj sem dobila neopravičeno uro. Ah. No, po šoli sem šla s Hano v park in sva se pogovarjali o 7 . 

Hani je Blaž zelo všeč in o   bi lahko govorila in govorila. Potem sva se pogovarjali o 

 , ki se je preselila v Maribor in jo obe zelo pogrešava. Potem sva šli na pico in se 

pogovarjali o    v šoli in doma. Joj, saj res. Hana je bila na potovanju in sva se 

pogovarjali tudi o   , ki jih je videla. Kmalu bom tudi jaz imela priložnost pisati o  , 

saj bom drugo leto lahko šla sama na jezikovne počitnice v Italijo. Mami mi je obljubila. 

Juhu. No, popoldne sem šla na Tinin rojstni dan in videla sem Tomaža. Še vedno mi je všeč, 

ja. On me ne opazi in govori samo o  . Ah. Žalostna sem. Še dobro, da imam tebe, dragi 

dnevnik! Nočko.

40. Obkroži ustrezno obliko.

a) 1. Blaž sanja o Mileno – Milena – Mileni. 

 2. Oče razmišlja o delo – delu – dela. 

 3. Učenci sanjajo o odmora – odmor – odmoru. 

 4. Policisti razmišljajo o promet – prometa – prometu.

 5. Ravnateljica razmišlja o šolo – šola – šoli.

 6. Poštar se pogovarja o pismih – pisma – pismo. 

 7. Mama razmišlja o hčerki – hčerke – hčerko. 

b) 1. Frizer sanja o popolna pričeska – popolni pričeski – popolno pričesko. 

 2. Učiteljica pripoveduje o pridnem učencu – pridnega učenca – priden učenec. 

 3. Čistilke razmišljajo o čisti šoli – čista šola – čisto šolo.

 4. Hišnik govori o šolskemu igrišču – šolskem igrišču – šolskega igrišča. 

 5. Kuharice se pogovarjajo o današnjega jedilnika – današnji jedilnik – današnjem jedilniku.  

 6. Šofer razmišlja o prostega parkirišča – prostem parkirišču – prosto parkirišče. 

 7. Sošolci se pogovarjajo o nova sošolka – nove sošolke – novi sošolki.

c)  1. Poslušala sem pogovor o dveh novih sošolkah – novima sošolkama – novi sošolki.

 2. Narediti moram referat o dveh najljubša znanstvenika – najljubših znanstvenikih – najljubših znanstvenikov. 

 3. Učiteljica nam je razlagala o dveh znanih pisateljic – znane pisateljice – znanih pisateljicah.

č) 1. Učitelj razmišlja o domačih nalogah – domače naloge – domačih nalog. 

 2. Fantje se pogovarjajo o hitri avti – hitrim avtom – hitrih avtih. 

 3. Maja sanja o tujim mestom – tujih mestih – tujih mest. 

 4. Učiteljice sanjajo o dolgih počitnicah – dolge počitnice – dolgim počitnicam.

 5. Učenci sanjajo o dobrih ocenah – dobre ocene – dobrih ocen. 

 6. Prijatelji sanjajo o zanimiva potovanja – zanimivih potovanj – zanimivih potovanjih. 

 7. Učenke se pogovarjajo o simpatičnih sošolcih – simpatičnim sošolcem – simpatični sošolci. 

drugih puncah 1

prijateljici Maji 2

zanimivih krajih 3

problemih 4

njem 5

zanimivem potovanju 6

novem sošolcu Blažu  7 
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41. Dopolni.

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

b) Če sanjaš o  (medved), ti bo sošolec pomagal pri nalogi.

c) Če sanjaš o  (kruh), boš imel/a denar.

č) Če sanjaš o  (telefon), pogrešaš prijatelje. 

d) Če sanjaš o  (sonce), boš imel/a veliko energije za učenje.

e) Če sanjaš o  (voda), boš imel/a novo simpatijo.

f) Če sanjaš o  (ključ), boš dobil/a darilo. 

g) Če sanjaš o  (sir), boš zmagal/a na tekmovanju.

h) Če sanjaš o  (goba, M), boš živel/a dolgo.

i) Če sanjaš o  (kača, M), te čaka slaba novica.

42. O čem/kom razmišlja Suzana. Napiši pridevnik in samostalnik.

Suzana razmišlja o dobri glasbi, 



3  Moje mesto

100 ČAS ZA SLOVENŠČINO

43. O kom/čem se pogovarjajo punce in fantje? Napiši pridevnik in samostalnik.

Punce se pogovarjajo o … Fantje se pogovarjajo o …

 

44. O čem/kom pa razmišljaš/sanjaš/se pogovarjaš ti? Napiši deset stvari.



3  Moje mesto

101ČAS ZA SLOVENŠČINO

45. Preberi program abonmaja in odgovori na vprašanja.

D BEST ABONMA
Gledališko-glasbeni abonma od 11. do 15. leta

Cena abonmaja: 36 EUR

Redni vpis od 1. septembra do vključno 14. novembra 

Nakup abonmaja v Informacijskem središču CD ali z naročilom na e vstopnice@cd-cc.si

Dodatne informacije: T (01) 2417 172 e kristina.jermancic@cd-cc.si

Kurent KD
- Aleš Šteger: Kurent, gledališko-lutkovna predstava, 28. 11. ob 18.00.

Enci benci Katalenci – LD
- Enci benci Katalenci, koncert, 13. 12. ob 18.00.

Akord za akordom – ŠD
- Akord za akordom, glasbeno-gledališka predstava, 30. 01. ob 18.00.

Kako osvojiti fanta – KD
- Urška Taufer: Kako osvojiti fanta (4 simpl koraki), gledališka predstava, 06. 02. ob 18.00.

Jezik, ne jezi se
- Jezik, ne jezi se, gledališka predstava, 05. 03. ob 18.00.

Shakesoneti – ŠD
- Shakesoneti, glasbena predstava, 02. 04. ob 18.00.

a) Koliko stane abonma?  

b) Kako se imenuje?  

c) Kateri dan je zadnji dan za vpis abonmaja?  

č)    Kje abonma lahko kupiš?  

d) Kje dobiš več informacij o abonmaju?  

e) Kdaj bo na sporedu kakšen koncert?  

f) Na katero prireditev bi šel/šla?  

46. Povej drugače.

a) Vsak torek imam karate.  Ob torkih  imam karate.

b) Vsak ponedeljek hodim na trening.  hodim na trening.

c) Plavanje imamo vsak petek zvečer. Plavanje imamo  zvečer.

č)     Vsako soboto igram tenis.  igram tenis.

d)     Vsako nedeljo vadim harmoniko.  vadim harmoniko.

e)     Vsak četrtek imam inštrukcije za angleščino.  imam inštrukcije za angleščino. 
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47. Dopolni. 

a) Kdaj imaš trening? Ob sobotah  (sobota), ob sedmih  (sedem).

b) Kdaj imate glasbo?  (ponedeljek) in  (torek).

c) Kdaj je na sporedu tvoja najljubša nadaljevanka?  (nedelja).

č) Kdaj hodiš na klavir?  (četrtek),  (14.30).

d) Kdaj imate zgodovino?  (sreda) in  (petek).

e) Kdaj imate matematiko?  (ponedeljek),  (torek),  

  (sreda) in  (petek).

f) Kdaj imaš tečaj nemščine?  (ponedeljek),  (17.00).

g) Kdaj hodiš na fitnes?  (sreda) in  (sobota).

48. Poveži stavke, kot kaže primer. 

Primer: Na ekskurzijo smo šli na Ptuj. Tam smo videli kurenta. 

Na ekskurzijo smo šli na Ptuj, kjer smo videli kurenta.  

a) Učenci so se odpeljali na Dolenjsko. Tam so obiskali Trubarjevo domačijo.

   

b) Včeraj smo šli v Piran. Tam smo preživeli lepo popoldne.

   

c) Za zimske počitnice bomo šli na Krvavec. Tam bomo smučali.

   

č) Ana in Peter gresta naslednji teden na morje. Tam bosta ostala en teden. 

   

d) V soboto smo šli v Bohinj. Tam smo si najprej ogledali slap Savica. 

   

e) Petra hodi na gimnazijo. Tam dela tudi njena mama.

   

f) Prejšnji teden sva bili na Bledu. Tam sva poskusili kremšnito. 

   

49. Smiselno dopolni povedi.

a) Včasih jem meso, čeprav  ga ne maram preveč.  .

b) Ko sem bil star 10 let,  .

c) Kadar sem žalostna,  .

č) Gremo na igrišče, kjer  .
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d) Mislim, da  .

e) To ni moj sošolec, ampak  .

f) Petra je prijateljici predstavila mamo in  .

g) Rad bi šel domov, vendar  .

h) Čeprav sem se učila,  .

i) Ker se nisem učila,  .

50. Dopolni.

a) Obiskala sem Novo Zelandijo in bila presenečena, kako  lepa  (lep) država je. 

b) Pazi, mleko je zelo  (vroč) in tudi žlička je  (vroč). 

c) Učenci so veseli, da so dobili  (nov) in  (svetel) laboratorij za kemijo, 

 saj je bila prejšnja učilnica  (majhen) in  (temen).

č) Naše mesto je (umazan), morali bi bolj skrbeti za okolje.

d) Sin je  (suh) in  (velik) kot oče. Tudi hčerka je 

 (suh) in  (velik).

e) Mmmm, to grozdje, ki si ga kupila, je res  (okusen).

f) A so te žemlje  (svež)?

51. Dopolni. 

a) Mesto je veliko in zanimivo  (velik in zanimiv).

b) Park je  (urejen).

c) To mesto je  (zelen) in nima veliko prometa.

č) Otroci so  (umazan).

d) Njihova šola je  (star in grd).

e) Hoteli v tem mestu so  (čist) in  (moderen).

f) Tvoj sošolec Jaka je pa res  (visok).

g) A je vaša učiteljica  (dober)?

h) A je reka Soča  (mrzel)?

i) A je juha dovolj  (vroč)?

j) Joj, kaj sta delala, da sta tako  (umazan)?

k) Tvoji sestri sta res  (simpatičen).

l) Peter in Jaka sta  (visok) več kot dva metra.

m) Učenci, ste bili  (priden) čez vikend?

n) Ohranimo naše mesto  (čist) in ločujmo odpadke. 
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52. Dopolni.

veliko mesto majhno mesto  umazano stranišče

mlada ženska  visoka hiša  

 veselo dekle  široka cesta

debel pes  dolga vrsta  

53. Poišči nasprotja in napiši stavke.

lep  zanimiv 

moker počasen

težek suh

vroč mrzel

hiter grd

dolgočasen lahek

a) Ta jopica ni lepa, ampak je grda. 

b)   

c)   
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č)   

d)   

e)   

54. Stopnjuj pridevnike.

osnovnik primernik presežnik

a) zanimiv zanimivejši najzanimivejši 

b) višji

c) velik

č) najširši

d) svetlejši

e) star 

f) slabši

g) najpomembnejši

h) nov

i) nižji

j) moderen

k) močnejši

l) najmlajši

m) majhen

n) lep

o) grši

p) najdražji

r) dolg 

s) najboljši

š) čist

t) najbolj vroč

u) umazan

v) bolj turističen

z) mrzel
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55. Primerjaj. 

velik: Avstrija, Slovenija mrzel: februar, maj

majhen: Ljubljana, Beograd deževen: april, oktober

dolg: Donava, Ljubljanica drag: diamant, zlato

visok: Mount Everest, Triglav počasen: želva, polž 

kratek: Soča, Donava dober: sladoled, paradižnik

nizek: Šmarna gora, Triglav vroč: poletje, pomlad

težek: slon, miška lahek: imenovalnik, rodilnik

 Avstrija je večja kot Slovenija.   

    

    

    

    

    

    

56. Spremeni stavke.

a) Italija je večja kot Slovenija. →  Italija je večja od Slovenije.  

b) Miška je manjša kot slon. →  

c) Babica je starejša kot mama. →  

č)    Zima je hladnejša kot jesen. →  

d) Knjiga ima trše platnice kot zvezek. →  

e) Krilo je cenejše kot obleka.  

f) Oče je mlajši kot stric.  

57. Slovenske rekorde dopolni s presežniki.

Ali si vedel/a, ... 

a) da je bila   najstarejša             (star) Slovenka stara 111 let?

b) da so Brižinski spomeniki  (star) ohranjen zapis v slovenščini?

c) da je Triglav (2864 m)  (visok) slovenska gora?

 č) da je  (dolg) slovenska reka Sava dolga 990 km?
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d) da je  (velik) slovensko jezero Cerkniško jezero?

e) da je  (velik) kraška jama Postojnska jama?

f) da je  (visok) zgradba v Sloveniji dimnik v kraju Trbovlje (360 m)?

g) da je  (velik) grad v Sloveniji grad Grad?

h) da so  (star) kolo na svetu našli na Ljubljanskem barju (staro je od 5100 do 5350 let)?

58. Dopolni vprašanja s presežniki in odgovori.

a) Kdo je  najstarejši             (star) v tvoji družini? 

b) Kdo ima  (velik) nogo v razredu? 

c) Kdo ima  (dolg) lase v družini? 

č) Kdo je  (prijazen) na šoli? 

59. Dopolni z besedami v okvirju.

grad         Ljubljana         Ljubljančani         Ljubljanici         majhno         tržnici         mesto         znamenitosti           prebivalcev

Glavno mesto Slovenije je   Ljubljana                , ki je kulturno, znanstveno, ekonomsko in politično središče države. 

Je tudi največje slovensko  in ima okoli 280.000 . Ljubljana 

je lepo mesto, ki ima polno naravnih lepot, kulturnih  in bogato zgodovino. Staro mestno 

jedro je  in vse najbolj znane ljubljanske znamenitosti lahko obiščemo peš, npr. Tromostovje, 

tržnico, , park Tivoli in Prešernov trg.  radi sedijo ali se 

sprehajajo ob reki , ob sobotah pa se dobijo na mestni , kjer je 

velika izbira sadja in zelenjave ter drugih dobrot. Ljubljana je mesto, kjer ti ne bo nikoli dolgčas. 

60. Kaj je na slikah? Napiši.

a) b) c) č)
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61. Obkroži, katera izjava opiše sliko.

a) V mestu je malo prometa.

b) V mestu je veliko prometa.

c) V mestu ni prometa.

a) To je industrijsko mesto.

b) V mojem kraju ni veliko industrije.

c) Živim v najčistejšem mestu v državi.

a) Živim v velikem mestu.

b) Živim na vasi.

c) Živim v majhnem mestu.

a) Mesto ima 280.000 prebivalcev.

b) Na vasi živi 200 prebivalcev.  

c) V mestu živi 5.000.000 prebivalcev. 

a) Naše mesto je moderno.

b) To mesto je umazano.

c) V mestu ločujemo odpadke.

a) Živim ob železniški postaji. 

b) Živim ob gozdu.

c) Vesela sem, da živim ob reki.

62. Opiši in primerjaj mesti na sliki.

 

63. Opiši mesto, ki ti je najbolj všeč. 
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64. Dopolni, o kom se pogovarjajo prijatelji.

 o meni    

    

    

65. Dopolni z zaimki.

a) a) Sošolke so govorile o  njem  (on). 

 b) Pogovarjali smo se o  (ona).

 c) Rada sem pri  (ti), ker imaš veliko sobo.

 č) Zakaj se vedno dobiva pri  (jaz)? 

 d) A se lahko dobiva pri  (ti)?

 e) A o  (jaz) sta govorila? Kaj pa je rekla?

b) a) Vedno smo se učili pri  (onadva).

 b) O  (vidva) sem pa že veliko slišal.

 c) O  (midva) so govorili, ker sva sedela skupaj.

 č) Kdaj pa se dobimo pri  (onidve)?

c) a) Pri   (vi) se vedno dobro počutimo.

 b) A se dobimo pri  (mi) ali pri  (vi)?

 c) Kje je najlepše? Seveda pri  (mi) doma!

 č) A ste že slišali, kaj je ravnateljica govorila o  (oni)?
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66. Izberi ustrezno rešitev.

Izola je prijazno – prijazen – prijazni mediteransko mesto k – na – ob morju. Posebej zaživi poleti – poletje – poletju, ko 

potekajo kulturne in zabavne prireditve, obiskovalci pa lahko obiščem – obiščejo – obiščeva številne muzeje in galerije 

ter poskusijo odlično morsko hrano, npr. riba – ribi – ribe, školjke ali morsko pico. Ogledaš si lahko marino, Simonov zaliv, 

cerkev sv. Marije Alietske in še in še. Ob – Pri – Za večerih pa se na ulicam – ulicah – ulice sprehajajo mladi in stari, za njih 

so organizirani različni koncerti, gledaliških predstav – gledališko predstavo – gledališke predstave ter drugi kulturni in 

športni dogodki. Mesto lahko raziščeš peš ali na kolesu – kolo – kolesa. Za daljši izlet pa se lahko čez – po – v kolesarski 

poti, ki je bila včasih železniška proga, odpelješ na – do – za Trsta ali v hrvaško Istro. 

67. Dopolni z ustrezno obliko.

Maja je šla v  mesto  (mesto). Tam je srečala prijateljico.  

Prijateljica ji je povedala, da je bila najprej pri  (zdravnik), potem pa je šla v  

 (trgovina), kjer je kupila liter  (mleko), dva kilograma  

 (kruh) ter pet  (čokolada). Ni pa dobila 

 (špageti), zato je Majo prosila, če gre z njo v drugo trgovino. Maja ji je povedala, da mora 

najprej v  (knjigarna), potem pa še na  (pošta), ker potrebuje 2 

 (svinčnik), 5  (zvezek) ter zavoj  

(papir). Na  (pošta) pa bo oddala pismo za prijatelja iz Makedonije. Zmenili sta se, da se 

dobita čez pol  (ura) in gresta v  (slaščičarna) na sladoled. 

Zvečer pa se s prijatelji dobijo pri  (Maja), ker ima rojstni dan. 

68. Dopolni tabelo.

preteklik sedanjik prihodnjik

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

b) Sandra je živela v Mariboru.

c) Stanovali bomo v hiši.
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č) Matej in Petra stanujeta v Kranju.

d) Kje živiš?

e) V soboto sem imel trening.

f) Učenci si bodo ogledali galerijo.

g) Maja gre na morje.

h) Včeraj smo šli na izlet. 

i) Živim v Ljubljani.

j) Sedela sem zraven sošolke Maje.

k) Ob torkih bomo hodili na tečaj slovenščine. 

69. Kako lahko rečemo drugače? Poveži.

a) Kje je bolnišnica? rotovž

b) Cesto lahko varno prečkamo, če je tam prehod za pešce. krožno križišče

c) Mestna hiša je stavba, kjer dela župan. zebra

č)    Kje je naslednje krožišče? bolnica
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1. Kako se imenujejo prostori? Dopolni.

a) O T   R   O  Š  K   A  
S  O   B   A 

b)  

―
 
―

 
―

 L 
―

 
―

 C 
―

c)  

―
 
―

 
―

 
―

 L 
―

 
―

 C 
―

č)  

―
 
―

 H 
―

 
―

 J 
―

d)  

D 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

  S 
―

 
―

 
―

2. Napiši, kaj je na sliki. Pomagaj si z besedami v okvirju.

umivalnik polica zavesa predal radiator pipa naslanjač hladilnik štedilnik ogledalo preproga

pralni stroj pograd nočna omarica postelja banja tuš pisalna miza kavč omara

a)  radiator b)   c)   č)   

d)   e)   f)   g)   

h)   i)   j)   k)   
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l)   m)   n)   o)   

p)   r)   s)   š)   

3. Ustrezno razvrsti besede. 

u m i v a l n i k p r i t l i č j e d n e v n a s o b a k o p a l n i c a s t e n a š t e d i l n i k n o č n a o m a r i c a 

k u h i n j 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 o d s t r e š j e 

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 s p a l n i c a g a r a ž a n a d s t r o p j e

prostor pohištvo in oprema deli hiše

umivalnik  
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4a. Rečemo tudi drugače. Poišči sliko in besedo.

a) Sošolka je rekla, da gre pod prho. Kaj je to?

streha

tuš

miza

b) Soseda je rekla, da so kupili novo kopalno kad. Kaj je to?

kopalnica

umivalnik

banja

c) Sosed je rekel, da najraje sedi v fotelju. Kaj je to?

kavč

stol

naslanjač

č) Soseda je rekla, da je v čistilnico nesla tepih. Kaj je to?

preproga

zavesa

odeja

4b. Kaj je to? Poveži.

a) Kaj je to klet? To je stena v hiši ali zidana ograja.

b) Kaj je predsoba? To je luč.

c) Kaj pomeni beseda zid? To je prostor, kjer imamo spravljena živila ali druge stvari.

č) Kaj je to shramba? To je prostor pod hišo.

d) Kaj je svetilka? To je hodnik v stanovanju.
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5. V katerem prostoru so osebe? Napiši.

a) Gospa Kovač je v 

 kuhinji.
b) Nika si umiva zobe  v

 
c) Družina Novak je v

 

č) Manca in Jakob sta na

 
d) Anja telefonira na

 
e) Eva se uči v 

 

6. Kateri prostor je to? Napiši.

 a) Moj najljubši prostor je , ker je to edini prostor, kjer sem lahko nekaj časa sama. 

Rada se v miru umijem in uredim. V njej imamo velik radiator in je zmeraj topla.

 b) Moj najljubši prostor je , pa čeprav v njej ne preživim veliko časa. Zelo mi je všeč, ker je 

velika in prostorna, v njej ima mama veliko rož. Ni lepšega kot sedeti na našem udobnem kavču in gledati televizijo.

 c) Moj najljubši prostor je . Ko sije sonce, dam ven ležalnik in berem. Naše stanovanje 

je v osmem nadstropju in imamo res lep razgled.

 č) V našem stanovanju mi je najbolj všeč , ker smo jo ravno prenovili in je res lepa. Je 

svetla in prijazna. V hladilniku vedno najdeš kakšno dobro stvar in v njej skoraj nikoli nisi sam.

 d) Moj najljubši prostor je . Preprosto zato, ker je samo moja in ker v njej preživim veliko 

časa. Najlepša je, kadar je pospravljena.
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7. Kje so osebe? Napiši.

zunaj zgoraj spredaj notri spodaj zadaj

 

 

 

zunaj

 

 

8. Kam grejo? Napiši.

naprej nazaj dol gor ven noter 

 

naprej

 

 

 

 

9. Dopolni.

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

b) Jaz sem spodaj. Ali lahko prideš tudi ti ?

c) Jaz sem zunaj. Ali lahko prideš tudi ti ?

č) Jaz sem notri. Ali lahko prideš tudi ti ?

d) Jaz sem spredaj. A lahko prideš tudi ti ?

e) Jaz sem zadaj. A lahko prideš tudi ti ?

f) Jaz sem tukaj. A lahko prideš tudi ti ?

g) Jaz bom tam. A lahko prideš tudi ti ?

h) Jaz bom doma. A lahko prideš tudi ti ?
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10. Dopolni besedilo. Dve besedi sta odveč.

a)

spodaj     notri     ven     spredaj     zgoraj     zunaj

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

učilnice nižjih razredov,  pa so učilnice višjih razredov in knjižnica. Šola je čista in lepo 

urejena.  smo lahko samo v copatih, ko gremo  na igrišče pa se 

moramo vsi preobuti v čevlje.

b)

naprej     zunaj     ven     nazaj     noter     spredaj     zadaj

Po navadi sedim , v prvi ali drugi vrsti, samo pri zgodovini me je učiteljica presedla  

 v predzadnjo vrsto.  mi ni tako všeč, ker slabo vidim na tablo. 

Če je le mogoče, sedim pri oknu, da lahko gledam .  se vedno kaj dogaja.

11. Dopolni dialoge. Pomagaj si z besedami v okvirju.

zapreti odpreti izključiti zakleniti ugasniti prižgati

a) – A lahko  zapreš  vrata, ker je prepih?

 – Bom raje zaprl okno.

b) – Ko greš od doma, moraš  hišo. Imaš ključ?

 – Ja, imam.

c) – A te lahko prosim, da  radio? Moti me, ker se učim.

 – Ja, seveda.

č) – Temno je. Prosim, če lahko nekdo  luč.

 – Bom jaz.

d) – Kadar je nevihta, vedno  televizijo in računalnik.

 – A res? Jaz pa nikoli.

e) – A lahko  okno? Tukaj je slab zrak.

 – Ja, takoj.
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12. Poveži sliko in besedilo.

a b c č

 
 

Stanujemo v stolpnici 

v najvišjem nadstropju.

 
 

Preselili smo se 

v novo hišo.

 
 

Naš blok ima 

štiri nadstropja.

 
 

Živimo v 

vrstni hiši.

13. Smiselno dopolni besedilo. Dve besedi sta odveč.

a)

 Stanujemo  v centru Ljubljane. Stanovanje ni naše, ampak smo ga

. Čeprav  zelo malo prostora,  

radi živimo tukaj, ker  lahko povsod peš. Vseeno upam, da se 

bomo lahko kmalu  v svoje stanovanje. 

živeli
preselili
imamo
najeli

gremo
kupili

stanujemo

b)

Živimo v majhni hiši v  Maribora. Sem smo se preselili, ko 

sem bila še , zato se našega prejšnjega stanovanja ne 

spomnim. Všeč mi je, da smo blizu  in hkrati tudi sredi narave. 

Za našo hišo je velik . Ko zjutraj ali zvečer pogledam skozi 

, včasih na njem zagledam srne. 

okno
stanovanje
predmestju

mesta
bloku

dojenček
travnik

c)

Živimo na . Naša vas je na vrhu hriba, zato imamo   

. Imamo ,  

v njej pa ne živimo sami. V  imata stanovanje dedek in babica, v 

prvem nadstropju živimo mi, v drugem nadstropju pa moja teta Mira z družino. Pred hišo je 

, zadaj pa sta vrt in sadovnjak. Tam ima svojo hišico 

tudi naš pes.  

veliko hišo
pritličju

čudovit razgled
veliko dvorišče

podeželju
nadstropju

stopnice
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14. Dopolni besedilo z besedami v ustreznem sklonu.

a)

Živim v bloku  (blok)  na Lavričevi 12 v Ljubljani. Naše stanovanje je v   (pritličje). 

Imamo tudi majhen vrt. Naš blok je nov in lepo urejen. Pred blokom je parkirišče, prostor za  

(kolo, M) in prostor za  (smetnjak, M).

b)

V  (hiša), kjer zdaj živimo, smo se  preselili pred približno enim letom, prej smo živeli 

v  (stolpnica). Življenje v  (hiša) je čisto drugačno. Prej 

sem si delila sobo skupaj s sestro, zdaj pa sem v  (soba) sama. Končno imam dovolj 

 (prostor). 

c)

Stanujemo v  (blok) v  (četrto nadstropje). Žal 

nimamo  (dvigalo) in moramo hoditi peš. Naše stanovanje je majhno, vendar so 

 (prostor, M) dobro razporejeni. Imamo tudi velik balkon, kjer sušimo perilo.

č)

Moja mama in oče sta ločena, zato živim med tednom pri  (mama),  vsak drugi  

vikend pa sem pri  (oče). Imam torej dva  (naslov, D). 

Z mamo živiva v   (dvosobno stanovanje), oče pa ima 

  (majhna hiša). Včasih je naporno, ker se moram seliti, ampak 

drugače ne gre.

d)

Živim v   (dijaški dom). Tam si   (soba)  

delim še z enim fantom. Imamo   (skupna jedilnica), 

  (majhna telovadnica) in tudi  

 (notranje dvorišče), kjer lahko kartamo, se pogovarjamo ali delamo domače naloge. V 

  (dijaški dom) mi je všeč, za vikend pa grem zelo rad domov, saj 

pogrešam   (domača hiša).
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15. Napiši vprašanja.

a)   – V bloku.

b)   – V osmem nadstropju.

c)   – Naše stanovanje ima dve sobi.

č)   – Naše naselje je mirno.

d)   – Moj naslov je Rožna cesta 1, Portorož.

e)   – Ne, dvigala pa nimamo.

16. Dopolni.

Pred enim mesecem smo se preselili. 

a) Prej  sem   živel/a  v manjšem kraju, zdaj pa  živim  v velikem mestu. (živeti) 

b) Prej     v bloku, zdaj pa  v stolpnici. (stanovati)

c) Prej    majhno enosobno stanovanje, zdaj pa  

trosobno stanovanje. (imeti) 

č) Prej    naše stanovanje v pritličju, zdaj pa  v 

petem nadstropju. (biti)

d) Prej    vse sosede, zdaj pa ne  nobenega. (poznati)

e) Prej  babico in dedka lahko  večkrat na teden, zdaj pa ju lahko 

 le za vikend. (obiskati) 

f) Prej  od doma do šole  pet minut, zdaj pa  pol 

ure. (potrebovati)

g) Prej  lahko  ob petnajst čez sedem, zdaj pa  že 

ob pol sedmih. (vstati)

h) Prej     v šolo peš, zdaj pa  z avtobusom. (iti)

i) Prej     iz šole domov ob pol dveh, zdaj pa  ob 

pol štirih. (priti)

j) Prej     v majhni trgovini, zdaj pa  v velikem 

trgovskem centru. (nakupovati)
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17. Smiselno poveži obe povedi z veznikom zato. Pazi na besedni red.

a) Živimo v centru mesta.  Povsod grem lahko peš.

Živimo v centru mesta, zato grem lahko povsod peš. 

b) Moja mama rada vrtnari. Imamo lep vrt. 

   

c) Moja sestra rada pospravlja. Njena soba je vedno urejena.

   

č) Iščemo novo stanovanje. Naše stanovanje je premajhno. 

   

d) Naše stanovanje je v najvišjem nadstropju. Imamo lep razgled.

   

e) Tukaj je prijetno živeti. Naša okolica je lepo urejena. 

   

f) Živim v dijaškem domu. Moja šola je daleč od doma.

   

18. Smiselno poveži obe povedi z veznikoma zato in ker. Pazi na besedni red.

a) Naše stanovanje je bilo premajhno. Preselili smo se v večje stanovanje.

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. Obnovili smo jo.

   

   

c) Babica ni več mogla živeti sama. Preselila se je v dom starejših občanov.

   

   

č) Preselili smo se v drug kraj. Poiskati smo morali novo stanovanje.
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19. Smiselno dokončaj povedi.

a) Imamo enosobno stanovanje, zato  spimo vsi v eni sobi.  

b) Naš blok nima dvigala, zato  

c) Naše naselje je mirno in varno, zato  

č) Preselili smo se v novo stanovanje, zato  

d) Imamo velik balkon, zato  

e) Moja šola je blizu, zato  

20. Napiši povedi, kot kažeta primera, in pri tem uporabi predlagani veznik. Pazi na besedni red.

a) Ana se rada uči v kuhinji. Pri njih doma je to najsvetlejši prostor. 

 Ana se rada uči v kuhinji, ker je to pri njih doma najsvetlejši prostor.  
KER

b) Dobil sem novo sobo. Star sem bil 12 let.

 Ko sem bil star 12 let, sem dobil novo sobo.   
KO

c) Moja soba je zelo razmetana. Moja mama je zelo huda.

   
KADAR

č) Dobimo obiske. Pospraviti moramo stanovanje. 

   
KER

d) Stene v moji sobi sobi so na novo prebeljene. Niso lepe. 

   
AMPAK

e) Moje pohištvo je v zeleni barvi. Moja najljubša barva je zelena.

   
KER

f) Moja soba ni velika. V njej imam vse, kar potrebujem. 

   
VENDAR

g) Veliko časa je za računalnikom. Moj brat rad igra igrice.

   
ZATO

h) Všeč mi je naša kopalnica. V njej je veliko prostora. 

   
KER

i) Preselili smo se v hišo. Kupili smo psa. 

   
KO
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21. Dopolni.

Rad bi imel hišo … z  bazenom  (bazen).

 s  (terasa).

 z  (vrt).

 z  (balkon).

 z  (dvigalo).

 s  (telovadnica).

 s  (fitnes).

 s  (pogled na morje).

22. Dopolni.

a) Anja se pogovarja z  bratom  (brat).

b) V šolo se peljem z  (avtobus).

c) Primož se ukvarja s  (kolesarstvo).

č) Oče velikokrat potuje z  (letalo).

d) Maja rada piše s  (svinčnik).

e) Denis živi samo z  (mama).

f) Do našega stanovanja lahko prideš z  (dvigalo).

g) V sobi sem skupaj s  (sestra).

23. Dopolni s predlogom s ali z.

a) Rad/a se vozim   s  kolesom.

b) Rad/a jem makarone  sirom.

c) Rad/a pijem kokakolo  ledom.

č) Rad/a se igram  mlajšo sestro.

d) Rad/a potujem  vlakom.

e) Rad/a pišem  kulijem.

f) Rad/a slikam  čopičem.
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24. Dopolni.

Pogovarjam se   s   sošolcem (sošolec).

    (fant).

    (sosed).

    (stric).

    (prijatelj).

    (brat).

    (Jakob).

    (Uroš).

    (Tim).

    (Ambrož).

25. Katera vprašalnica je prava: s kom ali s čim? Napiši.

a)  S kom  se pogovarjaš? – Z bratom.

b)  pišeš? – S kulijem.

c)  greš na izlet? – Z mamo.

č)  se dobro razumeš? – S prijateljico Tanjo.

d)  rad/a potuješ? – Z letalom.

e)  naj okrasim torto? – S smetano in sadjem.

f)  greš v kino? – Z Rokom in Damjanom.

g)  se ukvarjaš v prostem času? – S športom.

h)  se ne strinjaš? – S tvojim predlogom.

i)  se ne strinjaš? – Z bratom.

j)  se igraš? – S sestrico.

k)  se igraš? – Z žogo.

l)  imaš težave? – S šolo.

m)  imaš težave? – Z učiteljem.

n)  si zadovoljen? – Z našo razredničarko.
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26. S kom se pogovarjaš? Napiši.

a)  Z zdravnikom. b)   c)   č)   

d)   e)   f)   g)   

27. Kaj je na sliki? S čim se lahko peljemo? Napiši.

M O T O R

a)  Z motorjem.
Č ― ― N 

b)   
J ― D ― N ― C ― 

c)   
T― V ― R― ― AK 

č)   

T ― ― K T ―R 

d)   
― ― I P 

e)   
L ― ― ― ― 

f)   
― ― ― K 

g)   

H E L ― ― O P  ― ― ― 

h)   
L ― ― ― ― ― 

i)   
B ― ― ― N 

j)   
R ― K ― T ― 

k)   
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28. S čim se ukvarjajo mladi? Napiši.

a) Ana

se ukvarja

s plavanjem.

b) Žiga in Luka 

 

 

c) Manca

 

 

č) Sandra

 

 

d) Aleks 

 

 

e) Milan

 

 

f) Tina

 

 

g) Amela

 

 

29. Kaj reče učitelj/učiteljica? Napiši.

a) Podčrtajte besede  z    barvico. 

b) Obkrožite številke            

c) Prilepite list            

č) Označite napake            

d) Izmerite razdaljo           .

e) Izračunajte račun           
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f) Narišite krog            .

g) Pišite           .

h) Pomagajte si           .

30. Dopolni.

Rada bi imela hišo …  z   velikim bazenom  (velik bazen).

   (lep razgled).

   (lep park).

   (veliko parkirišče).

   (pokrita terasa).

   (ravna streha).

31. Dopolni.

a) Ana se pogovarja  s  simpatičnim fantom  (simpatičen fant).

b)   (nova učiteljica) se odlično razumemo.

c) Skregal sem se    (najboljši prijatelj).

č) Moji sošolci niso zadovoljni     (naš učitelj).

d) Luka se rad vozi    (novo kolo).

e) Edita se ukvarja    (umetnostno drsanje).

f) V Afriko smo leteli    (veliko letalo).

g) Pišem    (nov svinčnik).

h) Prijatelji se niso strinjali   (moj predlog).

i) Miha je plesal   (nova sošolka).

j) Naslove v zvezku vedno obkrožim   (rdeč flomaster).

k) Mama je torto okrasila   (sladka smetana).
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32. Dopolni.

a)

Rad/a bi pico … brez s/z

sir sira s sirom

šunka

pršut

salama

čebula

jajce

b)

Rad/a bi palačinke … brez s/z

marmelada

čokolada

med

smetana

sladoled

c)

Rad/a bi zrezek … brez s/z

krompir   

riž

priloga

zelenjava

33. Dopolni.

a)

1. Za šolo  (šola) je igrišče.

2. Dobimo se pred  (trgovina).

3. Pojdi naravnost in za  (gledališče) zavij levo.
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4. Pred  (blok) je parkirišče, za  (blok) pa je velik park.

5. Mama me vedno počaka pred  (šola).

6. Pod  (hotel) je garaža.

7. Pošta je med  (banka) in  (muzej).

8. Celje leži med  (Ljubljana) in  (Maribor).

9. Radovljica leži med  (Kranj) in  (Bled).

10. Živim v Šmartnem pod   (Šmarna gora).

b)

1. Med  (kavč) in  (omara) je velika preproga.

2. Pod  (vaza) je zelo lep prtiček.

3. Pod  (nočna omarica) je veliko prahu.

4. Pred  (postelja) je preproga.

5. Nad  (kavč) je slika.

6. Nad  (umivalnik) je ogledalo.

7. Pod  (okno) je miza.

8. Pred  (vhod) je parkirišče.

9. Nad  (kuhinja) je dnevna soba.

10. Nad  (stranišče) je kopalnica. 

c)

1. Andreja sedi za  (Anja).

2. Primož sedi za  (Jakob).

3. Klemen sedi za  (Uroš).

4. Nace sedi za  (Maja).

5. Anže sedi za  (Jure).

6. Nataša sedi pred  (Jani).

7. Jani sedi pred  (Monika).

8. Monika sedi pred  (Aljaž).

9. Blaž sedi pred  (Davor).

10. Tjaša sedi med  (Tilen) in  (Gregor).
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č)

1. Med  (teden) imam veliko dela za šolo.

2. Med  (pouk) ne smemo klepetati.

3. Pred  (test) sem vedno nervozen.

4. Med  (učenje) pogosto poslušam glasbo.

5. Pred  (spanje) si vedno umijem zobe.

6. Med  (vikend) imam več časa za prijatelje.

7. Peter je nalogo naredil med  (odmor).

8. Preselili smo se pred  (eno leto).

9. Učiteljica nam je dala domačo nalogo že pred  (en teden).

10. Pred  (tečaj francoščine) imam še klavir.

34. Oglej si slike sob. Kateri stavek opisuje katero sobo? Napiši.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

a) 1  Na tleh je parket, na njem pa je velika enobarvna  
 preproga.

b)  Na stenah so rožaste tapete.

c)  Pohištvo je v modri in zeleni barvi.

č)  Soba je razmetana.
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d)  V sobi je pograd.

e)  Nad mizo so police.

f)  V kotu je miza, na njej pa računalnik.

g)  Nasproti postelje je televizija.

h)  Na stropu visi okrogla luč.

i)  Stene so nežno zelene barve.

j)  Tla so temno siva, skoraj črna.

k)  Med omaro in posteljo sta dve polici.

l)  Imam dve strešni okni.

m)  Nad posteljo visi slika.

n)  Na omari so škatle.

o)  Med oknom in posteljo je kitara.

p)  V sobi so rumene zavese.

r)  Na steni visi rumena preproga. 

s)  Pod mizo je rdeč koš.

š)  Med omaro in posteljo je nočna omarica.

35a. Preberi odgovore iz intervjuja v šolskem časopisu. Poišči vprašanja. Dve vprašanji sta odveč.

Koliko časa na dan preživiš v sobi?          Kakšna je tvoja soba?          Kaj ti ni všeč?          Zakaj ti je tvoja soba všeč?      

Kaj bi v njej spremenila?          Kaj v sobi najraje počneš?          Kaj ti je v sobi najbolj všeč?

1.  ?
Ker je to moj prostor in ker predstavlja mene. Na primer barve na stenah pokažejo, da sem po naravi živahna in vesela 
oseba.

2.  ?
Plakati in fotografije, takoj za tem pa prostor sam. Moja soba je zelo prostorna in to se mi zdi res dobro.

3.  ?
Približno pet do šest ur. Največ časa sem v njej zvečer in če je zunaj grdo vreme.

4.  ?
Berem, plešem ob glasbi, gledam posnetke na YouTubu in ustvarjam.

5.  ?
Ravno včeraj sem spet prestavila pohištvo, tako da za zdaj ne bi nič spremenila.

35b. Še ti odgovori na zgornja vprašanja.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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36a. Dopolni besedil z glagoli v pretekliku.

Maja in Mojca  sta  (biti) sošolki.  (zmeniti se), da se  bosta skupaj 

učili. Maja ima novo sobo, zato  (dogovoriti se), da se bosta dobili pri Maji ob petih. Mojca 

 malo  (zamuditi). Z avtobusom  

(odpeljati se) eno postajo predaleč. Maja zaradi tega ni bila jezna.  Mojca  Maji 

 (prinesti) čokolado. 

36b. Kaj je razmišljala Maja in kaj Mojca? Napiši.

Ura je že pet, pa je še ni. Mogoče je zamudila avtobus. 

Uh, kako naj se opravičim?! Pripravila bom kozarce in piškote.

Kateri je že njihov zvonec? Upam, da ima rada to čokolado.

Maja Mojca

 

 

37. Dopolni.

a)

Kam? Kje?

1. Marko je dal knjigo v  predal  (predal). Knjiga je v  predalu  (predal).

2. Maja je sliko obesila na  (stena). Slika visi na  (stena).

3. Mama je rožo postavila v  (kot). Roža stoji v  (kot).

4. Jakob je obleke pospravil v  (omara). Jakobove obleke so v  (omara).
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5. Učiteljica se je usedla na  (stol). Učiteljica sedi na  (stol).

6. Ana se je ulegla v  (postelja). Ana leži v  (postelja).

7. Žiga je vrgel stare teste v  (koš). Stari testi so v  (koš).

b)

Kam? Kje?

1. Marko je skril svoja pisma pod  

(postelja).

Njegova pisma so pod  (postelja).

2. Maja je sliko obesila nad  (kavč). Slika visi nad  (kavč).

3. Mama je rožo postavila med  

(omara) in  (kavč).

Roža stoji med  (omara) in 

 (kavč).

4. Oče je dal nad  (umivalnik) novo 

omarico.

Nad  (umivalnik) imamo novo 

omarico.

5. Miha je mizo postavil pod  (okno). Miza je pod  (okno). 

c)

Kam? Kje?

1. Sara se je usedla v  

(druga vrsta) za  (Anja).

Sara se sedi v  

(druga vrsta) za  (Anja).

2. Jakob se je usedel v  

(tretja vrsta) za  (Sara).

Jakob sedi v  

(tretja vrsta) za  (Sara).

3. Miha se je usedel v  

(četrta vrsta) za  (Jakob).

Miha sedi v  

(četrta vrsta) za  (Jakob).

4. Ana se je usedla v  

(šesto vrsto) med  (Matej) in 

 (Tjaša).

Ana sedi v  

(šesto vrsto) med  (Matej) in 

 (Tjaša).

5. Lara se je usedla v  

(osma vrsta) med  (Janez) in 

 (Klara). 

Lara sedi v  (osma vrsta) 

med  (Janez) in  

(Klara). 
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38. Dopolni z ustreznim glagolom.

Kam? Kje?

1. Ana  se   je  usedla  na kavč. Ana sedi  na kavču.

2. Marko    peresnico v torbo. Peresnica  v torbi.

3. Oče  sliko  nad posteljo. Slika  nad posteljo.

4. Miha   kitaro  v kot. Kitara    v kotu.

5. Tina  fotografije  v predal. Tinine fotografije  v predalu.

6. Mama     na stol.  Mama  na stolu.

7. Dedek      v posteljo. Dedek  v postelji.

39. Dopolni. 

Majina soba ima veliko okno in je zelo svetla. Pod oknom  (okno) je miza, ki je vedno pospravljena. 

Na  (stena) nad  (miza) je bela magnetna tabla. Nad 

 (tabla) je polica za knjige. Zraven  (miza) je omarica, še 

naprej pa je postelja. Pod  (postelja) je velik predal. V  

(predal) ima Maja športne rekvizite. Ob  (postelja) je nočna omarica z 

 (budilka). Nasproti  (postelja) sta kavč in omara za 

oblačila. Pred  (kavč) je majhna pisana preproga. V  

 (levi kot) je omara. Med  (kavč) in  

(omara) stoji mizica z  (akvarij). Vse stene v sobi so bele, samo stena za 

 (kavč) je pobarvana na zeleno. To je Majina najljubša barva.

40. Dopolni.

a) Majina soba ima veliko mizo. Na njej  so pisala in računalnik. 

b) Na steni nad mizo je bela magnetna tabla. Na visijo fotografije, pisemca, pomembna 
obvestila in urnik. 

c) Nad tablo so police. Na  ima Maja zložene slovarje.

č) Zraven mize je omarica. Na  so rože. 
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d) Pod posteljo je velik predal. V  ima Maja športne rekvizite.

e) Ob postelji je nočna omarica. Na  je budilka. 

f) Na drugi strani sobe je majhen kavč. Maja na  bere knjige. 

g) Pod kavčem so škatle. V  ima Maja stare zvezke.

h) Stene Majine sobe so bele. Na  so plakati njenega najljubšega pevca.

41. Odgovori.

a) Kam je Maja obesila sliko?  Nad kavč. 

b) Kam je dala urnik?  

c) Kam je postavila roži?  

č) Kam je obesila sliko?  

d) Kam je nalepila plakate?  

e) Kam je položila preprogo?  

f) Kam je spravila športne rekvizite?  

g) Kam je dala akvarij?  

h) Kam je postavila nočno omarico?  

i) Kam je dala budilko?  

j) Kam je postavila vaze?  

k) Kam je pospravila svinčnike?  
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42. Odgovori.

a) Kje je okno?  Nad mizo. 

b) Kje je radiator?  

c) Kje je preproga?  

č) Kje je koš?  

d) Kje sta računalnika?  

e) Kje so igrače?  

f) Kje so plakati?  

g) Kje sta polici?  

h) Kje je ogledalo?  

i) Kje so nakit in parfumi?  

j) Kje je omara?  

k) Kje so oblačila?  

43. Opiši sobo.
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44. Dopolni besedilo. Dva veznika sta odveč.

a)

ker ko če ko vendar zato da kadar

 Ko  stopiš v mojo sobo, najprej zagledaš ogromno posteljo. Dobila sem jo,  sta oče in mama 

kupila novo pohištvo za spalnico. Moja otroška postelja je bila zame že premajhna,  sem potrebovala 

novo.  Najprej mi je bila zelo všeč,  je pri meni lahko prespala tudi kakšna prijateljica, zdaj pa se mi zdi, 

 je prevelika.  bi lahko, bi jo takoj zamenjala za drugo.

b)

kadar da ker čeprav in ampak če 

Imam svojo sobo,  je zelo majhna. V njej imam posteljo, pisalno mizo, knjižne police  

omaro za obleke.  bi imel večjo sobo, bi imel v njej tudi kavč. Najbolj všeč mi je moja miza,  

je velika in imam dovolj prostora za računalnik in šolske stvari. Vesel sem,  sem lahko sam v sobi in da 

imam mir.
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45. Kje so živali? Napiši.

a) Krava je 

 pred hlevom. 
b) Opica je 

    
c) Zajec je 

    
č) Delfina sta 

    

d) Slon je 

    
e) Miška je 

    
f) Riba je 

    
g) Tiger je 

    

h) Pes je 

    
i) Mačka je 

    
j) Konj je 

    
k) Volk je 

    

46. Dopolni.

EDNINA DVOJINA MNOŽINA

a) Pogovarjam se s … (sošolka) sošolko. sošolkama. sošolkami.

b) Učim se s … (sošolec)

c) V sobi sem skupaj s … (sestra)

č) Sobo si delim z … (brat)

d) Danes se dobim s … (prijatelj)

e) Ne strinjam se z … (učitelj)

f) Dobro se razumem s … (sosed)

g) Velikokrat se skregam s … (prijateljica)

h) Zadovoljen sem z … (učiteljica)
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47. Dopolni.

a)

1. Maja bi imela sobo z   vijoličnimi zavesami  (vijolična zavesa, M).

2. Ana bi imela kopalnico   (veliko ogledalo, M).

3. Tanja bi imela omaro   (lepa obleka, M).

4. Marko bi imel sobo   (črna stena, M).

5. Andrej bi imel radio   (dober zvočnik, M).

b)

1. To je trgovina   (poročna obleka, M).

2. To je oddelek   (športni pripomoček, M).

3. To je slaščičarna   (najboljša torta, M).

4. To je šola   (najlepša učilnica, M).

5. To je mesto   (urejena kolesarska steza, M).

6. To so police   (šolska potrebščina, M).

c) 

Niso mi všeč hiše z  (majhno okno, M), 

 (visoka ograja), , (ravna 

streha, M) in  (pisana fasada, M).

č) 

Med  (praznik, M) smo odpotovali v Francijo. Tam smo se srečali s 

 (sorodnik, M), ki živijo v Parizu. So zelo zanimiva družina.

48. Dopolni.

Pred dvema  tednoma  (teden, D) smo šli še z dvema 

 (družina, D) na počitnice. Bili smo v čudovitem hotelu. Imeli smo 

apartma z dvema  (svetla soba, D), dvema 

 (velika kopalnica, D) in dvema  

(balkon, D). Pred hotelom je bil lepo urejen park z dvema  (velik 

bazen, D) in dvema   (teniško igrišče, D). Pred dvema 

  (ogromna jedilnica, D) je bila krasna terasa. 
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49a. Dopolni.

Hm … moja sanjska soba?  Imel bi sobo s  črnimi   stenami  (črna  

stena, M),  tudi pohištvo bi bilo v  (črna barva). V 

 (soba) bi imel glasbeni stolp, televizijo in PlayStation, 

 (knjiga, M) ne bi bilo, o  

 (šolska potrebščina, M) ne duha ne sluha. Imel bi veliko 

mizo z  (najnovejši računalnik)  

in  (barvni tiskalnik). Na 

 (stena, M) bi bilo polno posterjev, glasba bi se vrtela 24 

 (ura, M) na dan. V sobi bi imel tudi  (boben, M). 

49b. Odgovori.

1. Katera je Aljaževa najljubša barva?  

2. Kaj rad dela?  

3. Česa ne bi imel v sobi?  

4. Kateri inštrument mu je všeč?  

50a. Dopolni.

Moja sanjska soba bi bila velika, z  velikimi    okni  (veliko okno, M) in z dvema 

 (balkon, D) – eden bi bil obrnjen na vzhod, drugi pa na zahod. Tako bi vedno lahko videla 

sonce. Postelja bi bila okrogla. Vse bi bilo v   (vijolična barva). 

Imela bi   

 (velika pisalna mizo), na njej pa prenosnik. V sobi bi 

bile knjižne police z    

(zanimiva knjiga, M), imela bi tudi veliko stekleno omaro s 

  (plišasta igračka, M). 

Seveda bi moralo biti v sobi dovolj prostora za vse moje obleke in modne dodatke, 

še boljše bi bilo, če bi bili z   (moja 

soba) povezani majhna garderoba in kopalnica z   

 (velika banja).
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50b.  Odgovori.

1. Kakšno sobo bi imela Lara?  

2. Kaj bi imela v njej?  

3. Kaj bi imela v stekleni omari?  

4. Kaj bi imela zraven sobe?  

51. Kakšna pa je tvoja sanjska soba? Napiši. 

52. Dopolni.

a)

Živim v  Šentjakobu   (Šentjakob) v Avstriji in sem koroška Slovenka. S  (starš, M) 

in   (stari starš, M) smo se vedno pogovarjali v slovenščini, 

nemško sem se naučila šele v  (vrtec). Obiskujem tudi  

 (slovenska gimnazija) v Celovcu in mislim, da je prav jezik tisti, ki me najbolj povezuje s 

 (Slovenija). Nikoli nisem razmišljala, da bi živela v  (Slovenija), 

ampak človek nikoli ne ve. 

b)

 (Slovenija) 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  (morje) in v 

 (gora, M). Iz  (Slovenija) je bila moja babica, ki je na potovanju 

po  (Makedonija)  spoznala mojega dedka in se z njim poročila. Upam, da bom lahko prišel v 

 (Ljubljana) študirat.

c)

V Slovenijo sem se preselila pred dvema   (leto, D). Na začetku je bilo zelo težko, ker 

nisem znala  (jezik) in  ker je bilo vse drugače kot v  

 (moja dežela). Počasi pa je bilo bolje. Najprej sem se družila samo z dvema 
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 (dekle, D), ki sta prav tako prišli iz Kosova, potem pa sem našla prijateljice tudi med 

 (sošolka, M). S   (stari prijatelj, 

M) 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  (Argentina). Ko sem bil   

(majhen otrok), sem govoril samo slovensko, ker so bili vsi moji stari starši rojeni v  

(Slovenija) in so tudi   (moj oče) in 

 (mama) najprej naučili samo slovensko. Vsak dan sem poslušal, kako lepa je Slovenija. O 

 (Slovenija),   (njena zgodovina) 

in  (kultura) sem se učil tudi v  (slovenska šola) in tako začel 

spoznavati  (Slovenija), ampak pri sebi sem čutil, da je moja država Argentina.  Prvič sem 

prišel v  (Slovenija) šele lansko leto. Takrat sem se srečal s  

(sorodnik, M), ki živijo tukaj in tudi prvič začutil, da bi lahko nekoč Slovenija postala tudi moj dom. 

d)

Živim na  (Gornji Senik) na  (Madžarska) in sem 

porabska Slovenka. Vrtec in  (osnovna šola) sem obiskovala v rojstni vasi. S 

 (slovenščina) pa sem se srečala že doma, saj oba starša govorita slovenski jezik. Tudi s 

 (stari starši) sem se pogovarjala v  (slovenski dialekt). Ker mi 

je slovenščina zelo blizu, sem se odločila za študij v  (Slovenija). 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  (veselje) vračala v 

njene kraje.

53. Kaj delajo ljudje na slikah? Napiši. Pomagaj si z glagoli v tabeli.

popravljati                    peči                    kositi                    likati                    kuhati                    pospravljati                     

pomivati                    čistiti                    delati                    zalivati                    sesati                    obešati

zlagati                    brisati                    barvati                    pometati
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a) Babica  

 kuha kosilo .

b) Miha in Ana  

    .

c) Gospa Kovač 

    .

č) Ana 

    .

d) Gospa Novak 

   .

e) Anja

    .

f) Gospod Košir 

    .

g) Gospod Arnež  

    .

h) Matej  

   .

i) Gospa Bajželj  

    .

j) Gospa Bergant 

    .

k) Vesna 

    .

l) Tina in Anže 

   .

m) Nina in njena mama  

    .

n) Alja 

    .

o) Andreja

    .

54. Smiselno dopolni.

a) pomiti:  posodo, okno, tla, vrata 

b) odnesti:  

c) zlikati:  

č) zaliti:  

d) pobrisati:  

e) pospraviti:  

f) postlati:  

g) zložiti:  
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h) pokositi:  

i) popraviti:  

j) posesati:   

k) obesiti:  

55. Kaj rad/a delaš in česa ne maraš? Napiši.

a) pospravljati sobo Rad/a pospravljam sobo. Ne maram pospravljati sobe.

b) brisati posodo

c) prati perilo

č) obešati perilo

d) zalivati rože

e) čistiti čevlje

f) kositi travo

g) zlagati obleke

h) peči pecivo

i) popravljati kolo

56. Dopolni z glagoli v dovršni obliki.

a) Delam domačo nalogo.  Naredil/a sem  domačo nalogo.

b) Moja mama rada kuha. Moja mama vsak dan  odlično kosilo.

c) Maja rada peče pecivo. Maja vsako nedeljo  pecivo.

č) Miha pije vodo. Miha  tri litre vode na dan.

d) Babica lika perilo. Babica zna najlepše  perilo.

e) Miha je ponavljal angleščino. Miha   vse angleške glagole.

f) Otroci so peli pesmico. Otroci   tri pesmice.

g) Gregor je čistil kolo. Gregor  zelo lepo  kolo.
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57. Dopolni z dovršnimi glagoli.

a) Maja dela domačo nalogo. 

b) Ponavadi spim osem ur. 

c) Vedno pijem samo vodo. 

č) Za kosilo jem pico. 

d) Prijateljico Majo poznam že 7 let. 

e) Moj oče rad bere časopis. 

f) Ali se rad učiš slovenščino? 

g) Moja mama dela najboljše torte.

Andrej pa je že  naredil  domačo nalogo. 

Včeraj dolgo časa nisem mogel . 

Vsako jutro  kozarec vode. 

Ponavadi  samo pol pice. 

 sva  v srednji šoli.  

Moj oče vsak dan  cel časopis. 

Ali si se  vse končnice? 

Mama mi za rojstni dan vedno  torto.

58. Dopolni z nedovršnimi glagoli.

a) Ali si že naredil/a domačo nalogo? 

b) Vesel/a sem, ker sem pospravil/a stanovanje.

c) Maja vedno vse prav zračuna.

č) Anja se vedno hitro obleče.

d) Oče je včeraj prodal avto.

e) Kdo je naredil to torto? Odlična je.

f) Maja je povedala 5 angleških besed. 

g) Miha je vrgel žogo v koš.

h) Otroci so pobrali vse papirčke.

Danes sem dve uri   delal/a  domačo nalogo.

Koliko časa si  stanovanje?

Maja vedno   s kalkulatorjem.

Anja se še , zato jo moramo počakati.

V tej trgovini  avtomobile.

Moja teta  odlične torte.

Maja dobro  angleško.

Miha je včeraj eno uro  žogo na koš.

Otroci so dolgo časa  papirčke.

59. Kaj delajo ljudje na slikah? Kaj so že ali kaj bodo naredili? Napiši.

a)

 

 Gregor čisti umivalnik. 

 

 Gregor je očistil umivalnik. 
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b)

 

   

 

   

c)

 

   

 

   

č)
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d)

 

   

 

   

e)

 

   

 

   

f)
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g)

 

   

 

   

h)

 

   

 

   

i)
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j)

 

   

 

   

k)

 

   

 

   

l)
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m)

 

   

 

   

n)

 

   

 

   

o)
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60. Izberi dovršni ali nedovršni glagol.

a) jesti, pojesti

Zrezek je bil zelo velik, zato sem ga  jedel/jedla  dolgo časa.

Imel sem zelo malo časa, zato juhe nisem  do konca.

Ne  zelenjave.

b) metati, vreči

Pri telovadbi smo  žogo na koš.

Ali mi lahko  moje ključe?

Učiteljica testov nikoli ne  v koš.

c) brati, prebrati

Včeraj sem cel večer  knjigo.

Kdaj boš knjigo  do konca?

Maja je začela  knjigo.

č) risati, narisati

Tina zna dobro .

Ana zna dobro  mačko.

Ne maram .

d) kuhati, skuhati

Kdo je  to odlično juho?

Kdo zna  golaž?

Kdo zna ?

e) pisati, napisati

Peter je dolgo časa  spis.

Peter je   že veliko dobrih spisov. 

Peter rad .

f) učiti se, naučiti se

Marko  je nehal  kemijo.

Tina  rada  slovenščino.

Ana  vse nove angleške besede.
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61. Katere besede so skrite? Napiši. 

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.

62a. Kaj sta morala narediti Maja in Miha, da je bila soba spet urejena? Napiši besedilo.

 

 Miha in Maja sta najprej …

 Potem sta …

 Nazadnje sta …
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62b. Tina in Ana sta dežurni učenki. Pomagali sta urediti učilnico. Kaj sta naredili? Napiši besedilo.

 

 Tina in Ana sta najprej …

 Nato sta …

 Na koncu sta …

63. Dopolni.

Učiteljica se pogovarja …

z mano.  (jaz) (midva) (mi)

(medve) (me)

(ti) (vidva) (vi)

(vedve) (ve)

(on) (onadva) (oni)

(ona) (onidve) (one)
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64. Poveži in vprašanja dopolni z ustreznim zaimkom.

a)

a) To je  ravnilo . Z  lahko nalepimo papir.

b) To je . Z  lahko jemo.

c) To je . Z  njim  lahko potegnemo ravno črto.

č) To so . Z  lahko strižemo.

d) To je . Z  lahko poslušamo glasbo.

e) To je . Z  lahko spnemo papir.

f) To so . Z  lahko ošilimo svinčnik.

g) To so . Z  lahko poradiramo napake.

b)

a) To so . Z  lahko mešamo hrano.

b) To je . Z  lahko zabijemo žebelj.

c) To je . Z  lahko posesamo stanovanje.

č) To je . Z  lahko zakurimo ogenj.

d) To je . Z  lahko napolnimo prazno gumo.

e) To je . Z  lahko likamo.

f) To so . Z  lahko šivamo.

g) To je . Z  lahko pometamo.

h) To je . Z  lahko režemo.
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65. Dopolni dialoge.

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 , jaz pa ostanem sam.

Miha: Lahko greš z , 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  je bilo zelo 

zabavno. V šoli v naravi sem bila skupaj s puncami iz B razreda. Tudi z  sem se dobro razumela. Nazadnje 

pa sem bila v sobi skupaj z Ano. Tudi z  sva se imeli fino.

66. Dopolni.

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

b) Emira je moja najljubša sošolka. Z  ni nikoli dolgčas.

c) Prijatelja Gregorja poznam že dolgo časa. Z  sem hodila na tečaj španščine.

č) Danes grem na tekmo. Ali greš z ?

d) Ana, kaj je narobe? Ali je vse v redu s ?

e) Medvedovi so naši družinski prijatelji. Z  smo preživeli že veliko lepih trenutkov.

f) S starši smo odšli na enotedenske počitnice v Piran. Z  je šel seveda tudi naš pes Riki.

67. Dopolni z zaimki.

Anjina soba je majhna, ampak lepo urejena. Ima dve veliki okni, zato je v  njej  zelo svetlo. Pod  

ima Anja veliko pisalno mizo. Zraven  pa je postavljena omara. V  ima Anja knjige in 

šolske potrebščine. Na drugi strani sobe je postelja. Nad  ima Anja nalepljene plakate različnih pevcev in 

igralcev. Zraven postelje stoji velika omara. V  ima Anja spravljena oblačila, pod omaro pa so škatle. Anja v 

 hrani stare zvezke. V sobi je tudi majhen fotelj. Anja na  rada bere.
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68. Kje sedijo učenci? Oglej si sedežni red in dopolni besedilo z zaimki.

učiteljica

Taja Ema Edis Riad Ariela Lara

jaz Filip Marko Tina Jakob Katja

Peter Nace Jošt Lenart Ula Hana

Jaz sedim v drugi vrsti na levi strani. Zraven  mene  sedi Filip. Pred  sedi Ema, pred 

 pa Taja. Za  sedita Peter in Nace. Desno od  sedita Jošt in Lenart. 

Pred  sedita Marko in Tina. Marko sedi na levi, Tina pa na desni. Pred  sedi Riad, pred 

 pa Edis. Desno od  sedita Ariela in Lara. Za  sedita Katja in Jakob. Katja 

sedi na desni, Jakob pa na levi. Za  sedi Hana, za  pa Ula.

69. Namesto glagola biti uporabi druge glagole, tako da bo pomen ostal enak.

zgoditi se     stati      živeti       prihajati     viseti     ležati     čakati     nahajati se

a) Naša učilnica je v prvem nadstropju. Naša učilnica  se nahaja  v prvem nadstropju.

b) Na mizi je vaza. Na mizi  vaza.

c) Nad kavčem je slika znanega slikarja. Nad kavčem  slika znanega slikarja.

č) Španija je v južni Evropi. Španija  v južni Evropi.

d) Sem iz Slovenije.  iz Slovenije.

e) V mestu je bila huda prometna nesreča. V mestu  huda prometna nesreča.

f) Čez teden sem pri mami, ob vikendih pa pri očetu. Čez teden  pri mami, ob vikendih pa pri očetu.

g) Na avtobusni postaji je veliko učencev. Na avtobusni postaji  veliko učencev.

70. Obkroži ustrezni odgovor.

1. Oprosti, ker sem zamudil.

a) Ni za kaj.

b) Najlepša hvala.

c) Nič hudega.

4. Izvoli, rože so zate.

a) Nič hudega.

b) Najlepša hvala.

c) Oprosti.

2. O, kako lepo sobo imaš!

a) Ni za kaj.

b) Hvala.

c) Prosim.

5. Joj, polila sem sok.

a) Ni za kaj.

b) Se zgodi.

c) Najlepša hvala.

3. Upam, da ti je darilo všeč.

a) Ni za kaj.

b) Ja, veliko.

c) Ja, zelo.

6. Najlepša hvala za čokolado.

a) Ni za kaj.

b) Hvala.

c) Seveda.
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1. Napiši, kaj je na sliki. Pomagaj si z besedami v okvirju.

glava               hrbet               komolec               prsi               prst               gleženj               koleno               noga           

rama               zadnjica               roka               trebuh               usta               vrat               zapestje               čelo               lice           

jezik               peta               las               nos               obraz               oko               uho               zob          

    

  glava
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2. Kaj sodi kam? Dopolni.

zob hrbet komolec prsi prst obraz
gleženj koleno uho rama zadnjica nos
oko trebuh usta vrat zapestje 
čelo lice jezik peta las 

glava roke trup/telo noge

zob

3. Dopolni.

EDNINA MNOŽINA

a) las

b) zobje

c) oko

č) ušesa

4. Dopolni.

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

b) Evini . → Eva ima dolge lase.

c) Rokovi lasje so gosti. → Rok ima .

č) Denisovi . → Denis ima umite lase.

d) Julijini lasje so neurejeni. → Julija ima .

e) Markovi . → Mark ima kratke lase.

f) Anini zobje so ravni. → Ana ima .

g) Bojanovi . → Bojan ima lepe zobe.

h) Simonovi zobje so lepi in beli. → Simon ima .

i) Nikini . → Nika ima umite zobe.
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5. Kako je prav? Napiši. 

a) 
Pogosto me bolijo 

 ušesa .

b)
Če sem dolgo za računalnikom, me 

bolijo .

c)
Sestrini  

so rjavi.

č)
Anini  so 

lepi in beli.

d)
Levo  me 

že tri dni boli.

e)
Otrok ima take  

kot njegova mama.

f)
Sošolka ima dolge rjave 

.

g)
 si moraš 

umivati trikrat na dan.

h)
Peter ima zelo občutljiva 

.

i)
Zdravnik mi je izpulil modrostni 

.

6. Dopolni. Pomagaj si z besedami na desni strani.

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 pogosto 

nalakiram .

nohte
 lasje         

Všeč so mi moje . Trikrat na teden 

hodim na fitnes in delam vaje za , 

 in . Moti pa me, 

kadar imam na  mozolje.

mišice      
noge      

obrazu      
roke       

trebuh         

Všeč so mi moje . Tudi drugi jih najprej 

opazijo in pohvalijo. Motijo pa me moji , 

ampak bom kmalu dobila aparat.

oči      
zobje
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7a. Napiši besede na ustrezno mesto.

brisača šminka tehtnica pena za britje škarjice
glavnik britvica zobna ščetka ščipalnik šampon
milo krema brivnik zobna pasta parfum
fen palčke za ušesa krtača za lase dezodorant lak za nohte

   

   brisača     
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7b. Odgovori na vprašanja. Pomagaj si z slikami iz naloge 7a.

a) S čim se obrišeš?  .

b) S čim se počešeš?  .

c) S čim se umiješ?  .

č) S čim se odišaviš?  .

d) S čim se lahko obriješ?  .

e) S čim si namažeš obraz?  .

f) S čim si posušiš lase?  .

g) S čim si umiješ lase?  .

h) S čim si očistiš ušesa?  .

i) S čim si postrižeš nohte?  .

j) S čim si umiješ zobe?  .

8. Kaj sodi skupaj? Prepiši.

šampon prst zobna ščetka noht

glavnik lak za nohte krtača za lase frizer

zobobol fen škarjice pilica

gel za lase zobna pasta zobna nitka krema za roke

zob – zobje las – lasje roka

šampon



5  Telo in zdravje

162 ČAS ZA SLOVENŠČINO

9. Kaj sta kupila Barbara in Žan? Napiši. 

 

 Barbara je kupila …  

 

 

 

 

 Žan je kupil …  

 

 

 

 

10. Ko se pogovarjamo s sošolci in sošolkami, rečemo tudi drugače. Poveži.

zobna ščetka zobna krema 

sušilnik za lase vaga

milo zobna krtačka

zobna pasta žajfa

tehtnica fen

11a. Kaj te boli? Napiši.

1. 

 

me boli. 4. 

 

me boli. 7. 

 

me boli.

2. 

 

me boli. 5. 

 

me boli. 8. 

 

me boli.

3. 

 

me boli. 6. 

 

me boli. 9. 

 

me boli.

11b. Kaj te boli? Napiši.

1. 

 

me bolijo. 2. 

 

me bolijo. 3. 

 

me bolijo.
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11c. Napiši ustrezen glagol.

a) Uho me boli. → Ušesa me  .

b) Oko me peče. → Oči me  . 

c) Koleno me boli. → Kolena me  .

č) Roka me srbi. → Roke me  .

d) Noga me boli. → Noge me  .

e) Zob me skeli. → Zobje me  .
 
12. Dopiši mi ali me.
 
a) Roka  me  boli.

b) Slabo  je.

c) Trebuh  boli. 

č) Srbi .

d) Vroče  je. 

e) Glava  boli.

f) Zebe .

g) Vrti se .

13. Kaj je narobe? Prepiši.

bolan sem           prehlajena sem                  slabo mi je                  glava me boli        trebuh me boli      

 padel sem           imam zlomljeno roko        urezal sem se         imam alergijo       roka me boli     

srbi me              vročino imam                   gleženj imam zvit         imam drisko        bruham       

a)  Glava me boli. b)  c)  

č)  d)  e)  

f)  g)  h)  
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i)  j)  k)  

l)  m)  n)  

14. Kaj je narobe? Napši.

Peter

  Glava           me boli.

 Petra boli glava.  

Lidija

                  me boli.

   

David

                  me boli.

   

 a)

 b)

 c)
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Simon

                  me boli.

   

Denisa

                  me boli.

   

Erika

                  me boli.

   

15. Rečemo lahko tudi drugače. Poveži.

Imam alergijo na oreščke. Strah me je.

Bojim se. Imam zobobol.

Zvil/a sem si gleženj. Imam zlomljeno roko.

Glava me boli. Imam zvit gleženj.

Zob me boli. Imam nahod.

Poškodoval/a sem si nogo. Imam glavobol.

Zlomil/a sem si roko. Alergičen/Alergična sem na oreščke.

Smrkam. Imam poškodovano nogo.

16a. Dopolni.

Komu pomagaš? Pomagam ...

a)  sošolcu  (sošolec). d)   (sošolka).

b)  (dedek). e)   (prijateljica).

c)  (prijatelj). f)   (sestra).

č)  (sosed). g)   (soseda).

 č)

 d)

 e)
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16b. Dopolni.

Komu si podoben/podobna? Podoben/Podobna sem …

a)  stricu  (stric). d)  (teta).

b)  (brat). e)   (babica).

c)  (bratranec). f)    (sestrična).

č)     (oče). g)   (mama).

17a. Dopolni.

Kam greš? Grem k/h …

a)  zdravniku  (zdravnik). f)   (zdravnica).

b)  (ravnatelj). g)  (ravnateljica).

c)  (učitelj). h)   (učiteljica).

č)   (zobozdravnik).  i)   (zobozdravnica).

d)  (frizer).  j)   (frizerka).

e)  (trener).  k)   (trenerka).

17b. Kam grejo? Napiši.

dermatolog                         frizer                         knjižničarka                         okulist                         ortodont      

prijateljica                         ravnatelj                         učitelj                         zdravnik                         zobozdravnik

a) Peter ima angino, zato gre k   zdravniku .

b) Eva ima prosto popoldne, zato gre na obisk  .

c) Jakoba boli zob, zato gre  .

č) Sonja bo dobila aparat za zobe, zato gre  .

d) Marko slabo vidi, zato gre  .

e) Nataša si želi imeti novo frizuro, zato gre  .

f) Nik se je pretepal v šoli in zdaj gre na pogovor  .

g) Maja ne najde knjige v knjižnici, zato gre  .

h) Jasna ima problematično kožo, zato gre pogosto  .

i) Peter potrebuje pomoč pri učenju, zato gre  .
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17c. Dopolni.

Grem k …

a) osebnemu zdravniku  (osebni zdravnik). f)   (osebna zdravnica).

b)  (strog ravnatelj). g)   (stroga ravnateljica).

c)  (prijazen učitelj). h)   (prijazna učiteljica).

č)  (dober zobozdravnik). i)   (dobra zobozdravnica).

d)  (znan frizer). j)   (znana frizerka).

e)  (nov trener) k)  (nova trenerka).

18. Napiši k ali h.

Grem …

k  mami.  oknu.  Gregorju.  omari.  zdravniku.

 dedku.  knjižničarki.  kolesu.  prijatelju.  glasbi.

 karateju.  gospodu.  malici.  kosilu.  tabli.

19a. Dopolni. 

Popoldne grem na obisk …
 
a) k  Blažu  (Blaž).

b)   (Kaja).

c)   (Gorazd).

č)      (Zala).

d)   (Mojca).

e)   (Gordana).

f)   (Lucija).

g)   (Alena).

h)   (Kevin).

i)   (Simon).
 
19b. Dopolni.

Grem na obisk …
 
a) k  prijaznemu sošolcu   (prijazen sošolec)

b)   (lepa sošolka).

c)   (pameten fant).

č)   (simpatična učiteljica).

d)   (zgovorna prijateljica).

e)   (bolna Gordana).

f)   (glasna soseda). 

h)   (zabavna družina).

i)   (živahen prijatelj).

j)     (dolgočasen bratranec).
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20. Dopolni.

a) Komu je všeč slovenska glasba?  b) Komu je vroče?

1. Aleš Alešu  1. Simon 

2. brat  2. Janja 

3. dedek  3. učitelj 

4. Anja  4. policist 

5. mama  5. pek 

6. babica  6. frizer 

7. glasbenik  7. kuhar 

8. glasbenica  8. natakarica 

9. skupina  9. ravnateljica 

c) Komu je dolgčas?    č) Komu je slabo?

1. zaspan sošolec  1. moj sošolec 

2. bolan brat  2. bolan dedek 

3. utrujen oče  3. mlajši brat 

4. moja sošolka  4. njegova sošolka 

5. bolna sestra  5. bolna babica 

6. utrujena mama  6. dobra prijateljica 

21a. Dopolni.

a) Vnuk pomaga babici  (babica).

b) Brat se smeje  (pes). 

c) Sestra vsak dan telefonira  (prijateljica).

č)    Simon se je opravičil  (sošolka).

d) A si se že kdaj zlagal  (oče)?

e) Teta se smeji  (stric).

f) Dedek se čudi  (računalnik).

g) Alina piše SMS sporočilo  (sestrična).

h) Joj,  (mačka) sem pozabila dati mleko.

i)  (prijatelj) sem kupil čokolado.
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j) Babica bere  (vnuk) pravljico.

k) Luka je  (zdravnik) pokazal poškodovano roko. 

l) Mama je ponudila  (soseda) piškote.

m) Manca je prinesla  (teta) rože za rojstni dan.

21b. Dopolni. 

a) Rad pomagam bolni babici  (bolna babica).

b) Brat se smeje  (naš pes).

c) Sestra vsak dan telefonira  (najboljša prijateljica).

č)    Simon se je opravičil  (užaljena sošolka). 

d) A si se že kdaj zlagal  (stari oče)?

e) Babica se smeji  (zabaven vnuk).

f) Dedek se čudi  (prenosni računalnik).

g) Alina piše SMS  (najljubša sestrična).

h) Joj,  (naša mačka) sem pozabila dati mleko.

i)  (najboljši prijatelj) sem kupil čokolado.

j) Babica bere  (zaspan vnuk) pravljico.

k) Luka je  (osebni zdravnik) pokazal grlo.

l) Mama je ponudila   (prijazna soseda) piškote.

m) Manca je prinesla  (vesela teta) rože za rojstni dan.

22a. Napiši stavke v pretekliku.

a) Jan, telefonirati, sošolec Žan Jan je telefoniral sošolcu Žanu.

b) sestra, pomagati, stara mama

c) moj brat, zlagati se, naša soseda

č) mi, smejati se, naš pes

d) sestra, opravičiti, brat

e) miška, nagajati, mačka
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22b. Napiši stavke v pretekliku.

a) mama, brati, otrok, pravljica Mama je brala otroku pravljico.

b) babica, kuhati, družina, kosilo

c) jaz, pokazati, učitelju, domača naloga

č) fant, dati, punca, poljubček

d) jaz, prinesti, sošolec, darilo

e) oče, kupiti, mama, parfum

f) jaz, pisati, najboljši prijatelj, SMS sporočilo

g) vnuk, poslati, dedek, čestitko

h) jaz, posoditi, sošolka, kalkulator

23. Napiši ustrezno vprašalnico: komu ali čemu.

a)  Komu          pomagaš? – Mami. d)                   neseš opravičilo? – Razredničarki.

b)                  telefoniraš? – Prijatelju. e)                   se smejiš? – Filmu. 

c)                   se smejiš? – Sošolki Maji. f)                   se čudiš? – Oceni.

č)                     posodiš kalkulator? – Sošolcu Roku.  g)                   je slabo? – Babici.

24. Kdo je na svetovnem prvenstvu v nogometu igral proti komu? Oglej si tabelo in napiši.

Anglija : Slovenija Brazilija : Hrvaška Mehika : Kamerun

Egipt : Maroko Nizozemska : Čile Španija : Avstralija

Kolumbija : Grčija Slonokoščena obala : Japonska Kostarika : Urugvaj

Italija : Francija Švica : Ekvador Argentina : Bosna in Hercegovina

Nemčija : Portugalska Rusija : Belgija Nigerija : Iran

Anglija je igrala proti Sloveniji.   
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25a. Proti komu ali čemu si? Dopolni. 

Sem proti …

a) pospravljanje pospravljanju . e) pomivanje .

b) nasilje . f) kriminal .

c) bujenje . g) kajenje .

č) alkohol . h) mučenje živali .

d) spraševanje . i) onesnaževanje okolja .

25b. Dopolni. 

Sem proti …

a) domače naloge domačim nalogam . e) težki testi .

b) droge . f) slabe ocene .

c) petarde . g) cigarete .

č)    debele knjige . h) strogi učitelji .

d) lepotne operacije . i) divje zabave .

25c. Dopolni.

a) Sem proti , ker  .

b) Sem proti , ker  .

c) Sem proti , ker  .

č) Sem proti , ker  .

d) Sem za , ker  .

e) Sem za , ker  .

f) Sem za , ker  .

g) Sem za , ker  .
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26a. Kam grem? Kje sem? Dopolni.

To je … Grem … Sem …

učiteljica. k učiteljici. pri učiteljici.

sošolka.

zobozdravnica.

knjižničarka.

čistilka.

To je … Grem … Sem …

učitelj. k učitelju. pri učitelju.

sošolec.

zobozdravnik.

knjižničar.

hišnik.

26b. Dopolni.

To je … Grem … Sem …

naša učiteljica. k naši učiteljici. pri naši učiteljici.

lepa sošolka.

mlada zobozdravnica.

prijazna knjižničarka.

stara čistilka.

To je … Grem … Sem …

naš učitelj. k našemu učitelju. pri našem učitelju.

prijazen sošolec.

mlad zobozdravnik.

simpatičen knjižničar.

naš hišnik.
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27. Kako je prav? Mestnik ali dajalnik? Obkroži.

a) Na obisku sem bila pri dobrem prijatelju – dobremu prijatelju.

b) Pri slovenščini smo se pogovarjali o petem sklonu – petemu sklonu.

c) Čudim se slovenskem filmu – slovenskemu filmu.

č) Pomagam bolnem dedku – bolnemu dedku.

d) Dobili smo se pri Mladinskem gledališču – Mladinskemu gledališču.

e) Vsak dan grem k najbližjem sosedu – najbližjemu sosedu.

f) Bili smo na dolgočasnem žuru – dolgočasnemu žuru.

g) Peljem se proti ljubljanskem gradu – ljubljanskemu gradu.

h) Telefoniral sem mlajšem bratu – mlajšemu bratu.

i) Bila sem v Mestnem muzeju – Mestnemu muzeju.

j) S psom sva se sprehajala po urejenem parku – urejenemu parku.

28. Kaj rečeš ti in kaj reče zdravnik? Napiši. 

Čez en teden pridi na kontrolo.        Globoko dihaj.         Kako se počutiš?            Vročino imam.              Kaj te boli?         

Mislim, da je to viroza.            Nimam apetita.            Že tri dni kašljam.          Sleci majico.          Celo noč sem bruhal/a.           

Zelo slabo se počutim.         Odpri usta. Reci A!        Že dva dni imam drisko.           Napisal ti bom recept za sirup proti kašlju.           

Vse me srbi in imam izpuščaje.           V laboratoriju ti bodo vzeli kri in vodo.           Kiham.            Trebuh me boli.           

Utrujen/a sem.           Čisto sem brez energije.           Ta teden ostani doma in počivaj.         

jaz zdravnik

 Vročino imam.  
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29. Dopolni dialog. Pomagaj si z vpašanji v okvirju. 

A imaš temperaturo?                  Koliko časa že traja vse skupaj?                 Kaj je narobe s tabo?

Pri zdravniku

Zdravnik:  ?

Luka: Kašljam in grlo me boli.

Zdravnik:  ?

Luka: Ne, vročine nimam.

Zdravnik:  ?

Luka: 4 dni.

Zdravnik: Ja, to bo prehlad. Veliko pij in počivaj.

Luka: Hvala, na svidenje.

30. Dopolni dialog. Pomagaj si z besedami v okvirju.

eno leto                                        kotrolo                                         usta                                         zobje

Pri zobozdravniku

Zobozdravnik: Usedi se na stol. Odpri . Kaj imava, sestra?

Medicinska sestra: Samo .

Zobozdravnik: Aha. Lepo,  so v redu. 

Medicinska sestra: Na kontrolo pridi spet čez .

31. Preberi opravičilo in odgovori na vprašanja.

OPRAVIČILO 

Spoštovani,

prosim, če Petru Novaku, učencu 9. b razreda, opravičite izostanek od pouka dne 1. 10., ker se je slabo počutil.

Datum: 2. 10. 2015                                                       Lep pozdrav Majda Novak

a) Komu je mama napisala opravičilo?  

b) Kdo je manjkal pri pouku?  

c) V kateri razred hodi?  

č)   Zakaj je manjkal pri pouku?  
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32. Kaj se je zgodilo? Napiši, zakaj Maje že tri dni ni v šoli.

    

    

33. Kaj se je zgodilo? Napiši, zakaj Žiga ne more igrati košarke. 
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34. Poveži težavo in rešitev.

a) Zaspana sem.

b) Boli me trebuh.

c) Boli me zob.

č) Lačen sem.

d) Vroče mi je.

e) Boli me grlo.

f) Zebe me.
 

Odpri okno.

Pojdi k zobozdravniku.

a) Pojdi v posteljo.

Pojej sendvič.

Popij malo vode.

Popij žličko sirupa.

Zapri okno.

35. Dopolni tabelo.

a)

nedoločnik sedanjik velelnik – ti velelnik – vi tvoj stavek

počivati počivam počivaj počivajte Več počivaj.

poslušati

počakati

ukvarjati se

vprašati

dati

b)

nedoločnik sedanjik velelnik – ti velelnik – vi tvoj stavek

kupovati kupujem kupuj kupujte Kupuj zdravo hrano.

spraševati

zajtrkovati

potovati

mirovati

c)

nedoločnik sedanjik velelnik – ti velelnik – vi tvoj stavek

napisati napišem napiši napišite Napiši svoj naslov.

odpreti

zapreti

usesti se
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uleči se

priti

dvigniti

č)

nedoločnik sedanjik velelnik – ti velelnik – vi tvoj stavek

govoriti govorim govori govorite Govorite bolj potiho.

ponoviti

narediti

telovaditi

učiti se 

hoditi

zbuditi se

spati

d)

nedoločnik sedanjik velelnik – ti velelnik – vi tvoj stavek

teči tečem teci tecite Teci hitreje.

sleči se

obleči se

reči

e)

nedoločnik sedanjik velelnik – ti velelnik – vi tvoj stavek

piti pijem pij pijte Pij veliko vode.

jesti

gledati

povedati

stati

vzeti

biti

iti

imeti
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36. Kaj je prav? Obkroži.

a) Prosim, govoriš – govori počasi. h) Piši – Pišeš čitljivo!

b) Imaš – Imej se lepo! i) Stoj – Stojiš pri miru!

c) Ne boj – bojiš se! Injekcija nič ne boli. j) Jej – Ješ več sadja in zelenjave!

č) Prideš – Pridi na kontrolo! k) Si – Bodi tiho!

d) Odpreš – Odpri usta! l) Obleči – Obleci pulover!

e) Greš – Pojdi k zdravniku! m) Zapreš – Zapri okno!

f) A mi daj – daš zdravstveno izkaznico, prosim? n) Vzameš – Vzemi tablete!

g) Pij – Piješ dovolj tekočine! o) Ubogaš – Ubogaj starše!

37a. Kako lahko še reče zdravnik? Napiši.

a) A se lahko usedeš? →  Usedi se.            

b) A se lahko slečeš, prosim? → 

c) A lahko še bolj odpreš usta? →  

č) A lahko rečeš AAAAAAA? →  

d) A lahko globoko dihaš? →  

e) A lahko dvigneš roko? →  

f) A se lahko prikloniš? →  

g) A mi lahko pokažeš, kje te boli? →   

37b. Kako lahko še reče zdravnik? Napiši.

a) Piti moraš čaj in počivati. →  Pij čaj in počivaj.            

b) Iti moraš v laboratorij. →  

c) Veliko moraš počivati. →  

č) Tableto moraš vzeti dvakrat na dan. →  

d) Ostati moraš v postelji. →  

e) Čez en teden moraš priti na kontrolo. →  

38. Kako premagati strah pred zobozdravnikom? Napiši.

a) Zaupati moraš zobozdravniku. →  Zaupaj zobozdravniku! 

b) Pogovoriti se moraš z zobozdravnikom. →  

c) Prositi moraš zobozdravnika, da ti pove, kaj dela. →  

č) Pomisliti moraš na počitnice. →  

d) Ne smeš pozabiti na dihanje. →  

e) S sabo moraš pripeljati kakšnega prijatelja. →  

f) V mislih si moraš prepevati kakšno pesem. →  

g) Šteti moraš do 100. →  
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39. Dopolni.

Ali imaš občutek, da si v šoli neuspešen/neuspešna? Da nimaš takih ocen, kot si želiš? Poskusi se bolje organizirati:

a)  Kupi si  (kupiti si) majhno beležko. Vanjo  (vpisati) vse datume 

testov, spraševanj, seminarskih nalog in govornih nastopov.

b) Na steno  (obesiti) urnik, da ga boš lahko vedno pogledal/a in preveril/a.

c) Domače naloge  (delati) sproti, ne  (čakati) na zadnji trenutek.

č) Ko se učiš, ne  (skakati) z ene teme na drugo, ampak  najprej 

         (naučiti se) eno snov, potem pa drugo.

d) Težje naloge  (narediti) takrat, ko si še spočit/a.

e) Vedno  (imeti) pri roki potrebne pripomočke: slovar, zemljevid, kalkulator, ravnilo.

f) Natančno  (prebrati) zapiske v zvezku, dodatne informacije pa 

 (poiskati) tudi v učbeniku.

g)  (rešiti) vse naloge v delovnem zvezku.

h)  (vprašati) učitelja, če nisi razumel/a razlage.

i)  (vzeti si) dovolj časa za gibanje in počitek.

40. Uredi dialog.

V lekarni 

     Farmacevt: 4 evre petdeset. 

     Olga: Ne, mislim, da ne.

     Farmacevt: Aha. Koliko časa pa to že traja?

     Olga: Ja, bom. Hvala vam za pomoč. Na svidenje.

 1   Farmacevt: Dober dan. Kako vam lahko pomagam?

     Olga: Od včeraj sem slaba.

     Farmacevt: Hmmm. A ste bili kaj pri zdravniku? 

     Olga: Koliko stane prašek?

     Farmacevt: Imate tudi povišano telesno temperaturo?

     Olga: Izvolite.

     Farmacevt: Na svidenje.

     Olga: Dober dan. Mislim, da imam začetek viroze. A mi lahko kaj priporočite?

     Farmacevt: No, dobro. Torej … Za začetek ostanite doma, počivajte in spijte veliko tekočine. Priporočam, da vzamete 

tale prašek. Stresite ga v kozarec vroče vode in premešajte. Napitek spijte vsake štiri ure.

     Farmacevt: Pa še tole … Če ne bo bolje v nekaj dneh, le pojdite k zdravniku. 

     Olga: Ne, saj ni tako hudo. Glava in mišice me bolijo. Lekadol bi najbrž pomagal. 



5  Telo in zdravje

180 ČAS ZA SLOVENŠČINO

41. Kaj je na slikah? Napiši.

krema                    tableta                    obliž                    povoj                    termometer                    sirup                    kapljice                    recept

  krema   

    

42. Dopolni povedi. Pomagaj si z besedami v okvirju.

kapljice za nos               obliže               povoj               sirup proti kašlju               sprej               šampon proti prhljaju

 

Imam zvit gleženj. Potrebujem 

širok  povoj .
 

Ene , prosim. 

Imam nove čevlje in so me ožulili.

 

Ene , 

prosim. Že cel teden smrkam.
 

Jutri grem na taborjenje. Veliko bomo zunaj.  

Kateri  proti komarjem  

mi priporočate?

 

Imam prhljaj. Imate kakšen dober 

?
 

Zelo kašljam in težko zaspim. Kateri 

 najbolj pomaga?

43. Ko se pogovarjamo s sošolci in sošolkami, rečemo tudi drugače. Poveži.

mavec plomba

zalivka zobar

temperatura flajšter

zobozdravnik vročina

obliž gips
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44. Dopolni. Pomagaj si z besedami iz okvirja. 

cepimo          gibamo          glava          grlo          kapljice          kašljamo          kihamo          mrzlo          počivati          piti          

recept          robčkov          slabo          svežem          umivamo          vročino          zamašen          zdravnika

Zima je čas, ko je  mrzlo  in ko pogosteje zbolimo ali dobimo celo gripo.. To pomeni, da imamo 

. Lahko nas boli  in se  počutimo. 

Naš nos je lahko , zato zelo težko dihamo. Pogosto tudi  ali 

. Boli nas , zato težko govorimo. 

Če smo samo prehlajeni, moramo  in  veliko čaja. Potrebujemo 

 za nos in veliko . Če zbolimo za gripo, moramo obiskati 

. On nas pregleda in nam, če je potrebno, napiše  za zdravila. 

Kako lahko gripo preprečimo? Dobro je, da se veliko  na  svežem  zraku 

in si redno  roke. Preventivno se lahko proti gripi tudi .

45. Kaj moramo narediti za zdravje in nego? Česa ne smemo? Besede iz okvirja prepiši na ustrezno mesto in v 
ustrezni obliki.

umivati si zobe              tuširati se              piti sladke pijače              umivati si roke              jesti pred spanjem               

redno zajtrkovati              uživati mamila              zdravo jesti              piti vodo              kaditi              biti v naravi        

redno telovaditi              dovolj spati              striči si nohte              delati na vrtu              jesti sadje in zelenjavo              

jesti večkrat na dan              počivati              jesti hitro hrano              ponočevati              gristi nohte

moram  ne smem  
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46. Oglej si slike. Kaj lahko, kaj morajo in česa ne smejo početi osebe na slikah.

Kakšno težavo imajo? mora lahko ne sme

Maja je bolna. 

Maja mora počivati. Maja lahko bere. Maja ne sme iti k prijateljici 
na rojstni dan.

Primož si je poškodoval 
komolec.

  

Marko je prehlajen. 

  

Živo boli grlo. 

  

Lina ima vročino. 

  

Milo boli trebuh. 

  

47. Vstavi glagole morati, lahko, ne smeti v pravilni obliki.

a) Če si bolan,  moraš  ostati v postelji. 

b) Če te boli grlo,  piješ čaj in ješ med.

c) Če si prehlajen,  spiti veliko vode ali čaja.
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č) Če imam vročino,  iti v šolo. 

d) Če nimaš več vročine, greš  v šolo.

e) Če te boli trebuh,  jesti sladkarij.

48a. Napiši povedi. Uporabi veznik zato. 

a) zlomiti nogo, hoditi Zlomil/a sem si nogo, zato ne morem hoditi.

b) zboleti, iti na ekskurzijo 

c) zlomiti roko, pisati

č) biti utrujen, učiti se 

d) biti zaspan, gledati film

e) imeti žulj, hoditi

f) izpuliti zob, govoriti

g) biti živčen, razmišljati

48b. Napiši povedi. Uporabi veznik zato.

a) imeti novo zalivko, jesti Imam novo zalivko, zato eno uro ne smem jesti.

b)
imeti alergijo na oreščke, jesti čokolado 

z lešniki 

c) imeti svež mavec, stopiti na nogo

č) imeti vročino, iti v šolo

d) imeti sladkorno bolezen, jesti sladkarije

e) dobiti slabo oceno, igrati igrice

49. Dopolni.

a) Ne smeš piti veliko kokakole, raje pij veliko vode. 

b) Ne smeš jesti hitre hrane, raje 

c) Ne smeš cel dan sedeti za računalnikom, raje  

č)    Ne smeš cel dan gledati televizije, raje  

d) Ne smeš piti alkohola, raje   

e) Ne smeš izpustiti zajtrka, raje  
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50. Dopolni. 

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

b) Lahko  (iti) s tabo v kino, ker imam čas.

c) Domačo nalogo sem že naredil, zato lahko  (peljati) psa na sprehod.

č)    Vsako jutro moram  (jesti) zajtrk.

d) A peresnico si pozabil? Lahko ti  (posoditi) 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.

51. Zanikaj.

a) Hočem počivati. →  Nočem počivati. 

b) Hočem biti sam/a v sobi. →  

c) Hočem spati. →  

č)    Peter in Jakob hočeta kupiti kokakolo. →  

d) Učenci hočejo delati domačo nalogo. →  

e) Mama hoče nove škornje. →  

f) S sestro hočeva novo sobo. →  

g) Moji starši se hočejo preseliti v Nemčijo. →  

h) Moja prijateljica hoče shujšati. →  

i) Moj prijatelj hoče motor. →  

52. Zanikaj.

a) Kadar je sneg, lahko smučam. Kadar ni snega, ne morem smučati.

b) Po kosilu hočem jesti sladico. 

c) Med testom smem uporabljati navadni svinčnik.

č) A smem odpreti okno?

d) Za rojstni dan hočem čokoladno torto.

e) Lahko greš z nami domov, imamo dovolj prostora.
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53. Napiši povedi.

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

b) jesti čokolado, jesti sadje

c) gledati televizijo, učiti se

č) iti na sprehod, sedeti doma 

d) imeti psa, imeti zlato ribico

e) trenirati nogomet, trenirati košarko

f) iti domov, biti na morju

g) igrati igrice, pomivati posodo

54. Dopolni.

bo mogla                bo mogla                bo morala                bo mogla                bo morala                bo morala

Maja je zbolela, zato jutri ne               bo mogla                priti v šolo. Iti  k zdravniku. Najbrž 

 vsaj en teden ostati doma in počivati. Nekaj časa tudi ne  

trenirati košarke. To bo še posebej pogrešala. Ker je ne bo pri pouku, se  veliko naučiti sama. 

Najbolj pa je žalostna, ker ne  iti na prijateljičin rojstni dan.

55. Zanikaj.

a) Tadej mora narediti domačo nalogo. →  Tadeju ni treba narediti domače naloge. 

b) Maja mora nahraniti psa. →  

c) Miha se mora učiti angleščino. →  

č) Midva morava pomiti posodo. →  

d) Vesna in Ana morata pospraviti sobo. →  

e) Andrej in Jakob morata iti k zobozdravniku. →  

f) Dijakinje morajo urediti učilnico. →  

g) Učenci morajo test vrniti učitelju. →  
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56. Kaj lahko delajo živali in česa ne morejo? Napiši. Pomagaj si z glagoli iz okvirja.

leteti plavati skakati lesti plezati živeti pod vodo teči hoditi

 Čebela lahko leti, ne more pa teči.
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57. Napiši v pretekliku.

a) Ne morem dihati. →  Nisem mogel dihati. 

b) Ne morem spati. →  

c) Blaž ne more na ekskurzijo. →  

č)    Maja ne more odkleniti vrat. →  

d) Dedek in babica ne moreta več sama hoditi. →  

e) Lara in Anja se pri spraševanju ne moreta zbrati. →  

f) Ambrož in Bor ne moreta telovaditi. →  

g) Utrujeni učenci se ne morejo učiti. →  

h) Moje sošolke ne morejo priti na rojstni dan. →  

i) Ne morem teči. →  

58. Dopolni.

sedanjik preteklik prihodnjik

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

b) Jošt in Lenart nočeta iti na izlet.

c)
Učiteljica ne bo hotela prestaviti 

testa.

č) Učenci niso mogli rešiti naloge.

d) Jasna ne sme piti mleka.

e) Filip bo moral ponavljati razred.

f) Ema mora vzeti tableto.

g) Otroci niso smeli gledati filma.

h) Lara in Nina ne moreta zaspati.

i) Punce niso hotele igrati nogometa.
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59. Dopolni. 

sedanjik preteklik prihodnjik

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 bo mogla umiti.

c)
Učenci se niso smeli pogovarjati 

med poukom.

č)
Ana in Neja se morata učiti 

zgodovino.

d)
Ravnatelj se ne bo hotel udeležiti 

predstave.

e)
Otroci se ne smejo igrati na 

parkirišču.

f) Babica se ne more sama obleči.

g)
V muzeju smo se morali lepo 

obnašati.

h)
Pacientka se bo morala usesti na 

stol.

i) Moraš se več ukvarjati s športom.

60. Dopolni.

a)

Andrej telefonira …
EDNINA DVOJINA MNOŽINA

brat bratu. bratoma. bratom.

sorodnik

prijatelj

stric

sošolec
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Maja pomaga …
EDNINA DVOJINA MNOŽINA

sestra sestri. sestrama. sestram.

sorodnica

prijateljica

teta

sošolka

b)

Smejim se …
EDNINA DVOJINA MNOŽINA

mlad pes mlademu psu. mladima psoma. mladim psom.

zabaven film

stara mačka

dobra šala

smešno besedilo

Darilo dam …
EDNINA DVOJINA MNOŽINA

dober brat dobremu bratu. dobrima bratoma. dobrim bratom.

prijazen sošolec

naš prijatelj

najboljša prijateljica

tvoja sestra

61. Dopolni.

a)

To sta … Grem … Sem …

učiteljici. k učiteljicama. pri učiteljicah.

sošolki.

zobozdravnici.

knjižničarki.

čistilki.
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To sta … Grem … Sem …

učitelja. k učiteljema. pri učiteljih.

sošolca.

zobozdravnika.

knjižničarja.

hišnika.

b)

To sta … Grem … Sem …

naši učiteljici. k našima učiteljicama. pri naših učiteljicah.

lepi sošolki.

dobri zobozdravnici.

prijazni knjižničarki.

naši čistilki.

To sta … Grem … Sem …

naša učitelja. k našima učiteljema. pri naših učiteljih.

simpatična sošolca.

dobra zobozdravnika.

prijazna knjižničarja.

naša hišnika.

c)

To so … Grem … Sem …

učiteljice. k učiteljicam. pri učiteljicah.

sošolke.

zobozdravnice.

knjižničarke.

čistilke.
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To so … Grem … Sem …

učitelji. k učiteljem. pri učiteljih.

sošolci.

zobozdravniki.

knjižničarji.

hišniki.

č)

To so … Grem … Sem …

naše učiteljice. k našim učiteljicam. pri naših učiteljicah.

lepe sošolke.

dobre zobozdravnice.

prijazne knjižničarke.

naše čistilke.

To so … Grem … Sem …

naši učitelji. k našim učiteljem. pri naših učiteljih.

simpatični sošolci.

dobri zobozdravniki.

prijazni knjižničarji.

naši hišniki.

62. Dopolni.

a) Kje si dobil tako lep zvezek? Kdo   ti       ga je dal?

b) Ali mi posodiš knjigo? Vrnil  jo bom čez dva dni.

c) Ali naj dam Maji darilo danes ali naj  ga dam jutri?

č)    Mama ima jutri rojstni dan. Pripravili  bomo zabavo.

d) Peter je Marku poslal SMS sporočilo. Sporočil  je, da je zbolel.

e) A veš, da je učitelj že popravil naše teste? – A res, kdaj  jih bo pa dal nazaj?
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63. Dopolni z ustrezno obliko. V drugi povedi uporabi zaimek.

a) Tina velikokrat pomaga   mami         (mama). Pomaga   ji     pomiti posodo.

b) Učiteljica  (Peter) dvakrat na teden pomaga pri matematiki. Še enkrat   razloži snov.

c) Ana vsak dan telefonira  (bolna sošolka Mojca). Pove , kaj so delali v šoli.

č) Miha rad pomaga  (dedek in babica). Vsako leto  pomaga urediti vrt.

d) Učiteljica se smeje  (naša šala, M). Smeje se , ker so res smešne.

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

f)  (prijatelji) vedno napišem kartico, če kam grem. Ponavadi  pošljem kakšno smešno kartico.

g) Starši  (jaz in brat) vedno pustijo kakšno sporočilo. Napišejo , kaj morava narediti.

h) Podobna sem  (mama). Tudi moj brat  je podoben.

i) Moja sestra je zelo podobna  (dedek). Tudi jaz sem  malo podoben.

64. Dopolni. Pazi na besedni red.

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

b) Maja je pomagala babici. Pomagala   pospraviti stanovanje.

c) Ana bo pomagala babici. Pomagala   posesati dnevno sobo.

č)    Sošolcu sem rekel, da nimam časa. Rekel  , da se moram učiti angleščino.

d) Maja je rekla sošolki, da nima časa. Rekla  , da se mora učiti angleščino.

e) Sošolcu bom rekel, da nimam časa. Rekel  , da se moram učiti angleščino.

65. Dopolni. Pazi na besedni red.

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    počasi in razločno.

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

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

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

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

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

h) Včeraj sem dobil razglednico. Poslal    prijatelj iz Pariza.

i) Prijateljici sem kupil/a rože. Kupil/a    v novi cvetličarni.
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j) Prijateljica mi je kupila rože. Kupil/a    v novi cvetličarni.

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

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

m) Moj brat ima nov pulover. Naredila    babica.

n) Dobila sem razglednico. Poslala    prijateljica Maja.

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

p) Oče ima novo kolo. Kupil    pred enim tednom.

66. Dopolni. Pazi na besedni red.

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

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

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

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

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

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

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

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

67. Dopolni. Pazi na besedni red.

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    že zlagal.

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

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

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

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

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

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

a)

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

Všeč  (ti) je nogomet.  

Všeč  (on) je košarka.  

Všeč  (ona) je balet.  

b) 

Všeč  (midva) je ples.  

Všeč  (vidva) je glasba.  

Všeč  (onadva) je rokomet.  

c)

Všeč  (mi) je Slovenija.  

Všeč  (vi) je odmor.  

Všeč  (oni) je smučanje.  

69. Dopolni.

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

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

c) Če imam težave, se pogovorim s tabo.  najbolj zaupam.

č)    Če imam težave, se pogovorim s prijateljico Ano.  najbolj zaupam.

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

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

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

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

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

Kam? Kje?

a) Kdaj prideš k     meni             (jaz)? a) Lahko se učiva pri     meni             (jaz).

b) Kdaj lahko pridem k  (ti)? b) Pri  (ti) je tako zabavno.

c) Mojca je rekla, da lahko pridemo k  (ona). c) Pri  (ona) bomo gledali filme.

č) Peter je rekel, da lahko pridemo k  (on). č) Pri  (on) bomo igrali igrice.

d) Ana in Eva sta rekli, da lahko pridemo k  

 (onidve).

d)
Pri (onidve) bomo pekli palačinke.

e) Tim in Žan sta rekla, da pridemo lahko k  

 (onadva).

e) Pri  (onadva) bomo ponavljali 

angleščino.

f) Sosedje so rekli, da lahko pridemo k  

 (oni).

f) Pri  (oni) bomo gledali nogometno 

tekmo.

g) Eva, Ana in Tina so rekle, da lahko pridemo k 

 (one).

g)
Pri  (one) bomo poslušali glasbo.

h) Ali pridete k  (midva)? h) Pri  (midva) je več prostora.

i) Ali pridete k  (medve)? i) Pri  (medve) je toplo.

j) Ali greste k   (mi)? j) Lahko se učimo pri  (mi).

k) Ali greste k  (me)? k) Lahko se zabavamo pri  (me).

71. Obkroži ustrezno rešitev.

To je Barbara, moja prijateljica. Živi v sosednji blok – sosednjega bloka – sosednjem bloku. Je simpatična in prijazna. Ima 

dolge črne lasje – lase ter rjave oči  – oko. V prostem času se družim z njo – njej – jo. Veliko se pogovarjava in greva na 

sprehod z  moj pes – mojim psom – mojega psa ter se voziva s kolo – kolesa – kolesom.

Danes Barbara ni prišla v šolo, ker je bolna – bolana – bolezen. Zdravnica ji je rekla, da ima angine – angina – angino. 

Zdaj mora – ne sme – lahko počivati in pitje – pije – piti veliko tekočine. Ker ima angina – angine – angino, mora jemati 

antibiotike.  Dopoldne je Barbara sama dom – doma – domov in veliko spi, a ji je vseeno zelo dolgo časa – dolgočasna 

– dolgčas. Doma bo sigurno še dva – dve  tedna – tedni – tedne. Vsak dan jo obiščem in ji prinesem zapiske – izpiske – 

spiske, da ne bo – nebo preveč zamudila v šolo – šoli – šole.



5  Telo in zdravje

196 ČAS ZA SLOVENŠČINO

72. Dopolni. Pazi na ustrezen sklon.

a) 

Gabriel misli, da zdravo živi tisti, ki mu ni treba pogosto hoditi k     zdravniku              (zdravnik). Na srečo 

nima težav z  (zdravje). Trikrat na teden trenira  (košarka), 

rad pa se ukvarja tudi z  (drug šport, M). Samo njegova prehrana ni najbolj zdrava. 

Je zelo malo  (zelenjava) in  (sadje). Najraje ima 

 (testenine),  (pica) in  (pomfri), 

popije pa tudi veliko  (kokakola). 

b)

Manca meni, da se moramo za  (zdravo življenje) potruditi, kar pomeni, da 

moramo spiti dovolj  (voda), vsaj tri  (kozarec, M) 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  (sladkarija, M) in  

(sladoled). Zelo se ji zdi pomembno  (spanje), ona spi najmanj 8  (ura). Če 

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

 (šport) in da smo čim več na  (svež zrak). 

c)

Nataša je imela prejšnji teden pri  (gospodinjstvo) referat o 

 (zdrava prehrana). Povedala je, da je pomembno, da jemo veliko 

 (sadje) in  (zelenjava) in ne jemo veliko  (kruh) 

in  (sladica, M). Zelo zdravo je, če pijemo  (voda), ni pa dobro, če pijemo 

 (gazirana pijača, M) in  (sadni sok, M), 

ker vsebujejo veliko  (sladkor). 

č)

Luka ima probleme z  (zdrav način) življenja, ker ne živi zdravo. Zdravnik mu je rekel, 

da mora paziti na  (svoja teža). Luka je zdaj na  (dieta). 

Lahko je samo  (juha),  (riba, M),  

(piščančje meso),  (zelenjava) in  (sadje).  

Zdravnik mu je rekel, da sploh ne sme jesti  (kruh),  (čokolada) 
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in  (čips). Največji problem je  (pijača). Luka je zelo 

rad pil  (kokakola), zdaj pa mora piti samo  (voda), in 

sicer vsaj dva  (liter) na dan. Starši so mu vzeli računalnik, svoj prosti čas tako zdaj 

preživlja zunaj na  (igrišče), kjer s  (prijatelj, M) igrajo 

 (nogomet) ali  (košarka). Čez  (vikend) 

pa gre s  (starši) v  (hrib, M).

73. Dopolni besedilo. Pazi na ustrezen sklon. 

MIŠKA JE ŠLA K ČEVLJARJU 
(slovenska ljudska pripovedka)

Nekoč je živela     majhna miška              (majhna miška). Zelo rada je plezala skozi  (ograja). 

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  (svinja) in ji rekla: »Daj mi 

 (mast)!«

 (svinja) pa ji je rekla: »Dam ti  (mast), če mi prineseš 

 (koruza)!

In  (miška) je tekla h  (koruza) in jo prosila: »Daj mi 

 (storž).«

 (koruza) ji je rekla: »Prinesi mi  (mleko), da bom lahko zrasla in 

imela veliko  (storž, M).«

 (miška) je šla h  (krava) in ji rekla: »Daj mi 

 (mleko)!«

 (krava) pa ji je odgovorila: »Prinesi mi  (sveža trava)!«

 (miška) je hitro vzela  (kosa) in šla kosit 

 (trava). Nato je dala  (krava)  (trava),  

 (krava) ji je dala  (mleko), z  

(mleko) je zalila  (koruza),  (koruza) ji je 

dala  (koruzni storž),  (koruzni storž) 

je dala  (svinja) in  (svinja) ji je dala 
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 (mast).  (mast) je  

(miška) odnesla  (čevljar) in čevljar je  (miška) zašil 

 (trebušček).

Potem je  (mala miška) še enkrat zlezla skozi  (ograja) in si je 

spet  (trebušček) raztrgala.

74. Glagole zapiši v ustrezni obliki v sedanjiku (sed.), pretekliku (pret.), prihodnjiku (prih.) ali velelniku (vel.).

Nekoč     je živela                   (živeti, pret.) majhna miška. Nekega dne  (lesti, pret.) 

skozi ograjo in  (raztrgati si, pret.) trebušček. 

 (iti, pret.) k čevljarju in ga  (prositi, pret.), če ji ga lahko 

 (zašiti, sed.). Čevljar ji  (reči): »  

(prinesiti, vel.) mi mast in ti ga  (zašiti, sed.)!«

Miška  (iti, pret.) k svinji in ji  (reči, pret.):  

»  (dati, vel.) mi mast!« Svinja pa ji  (odgovoriti, pret.):  

»  (dati, sed.) ti mast, če mi  (prinesti, sed.) koruzo!

In miška  (teči, pret.) h koruzi in jo  (prositi, pret.):  

»  (dati, vel.) mi storž.« Koruza pa ji  (reči, pret.):  

»  (prinesti, vel.) mi mleko, da  lahko  

(zrasti, prih.) in  (imeti, prih.) veliko storžev.« Miška  (iti, pret.) 

h kravi in ji  (reči, pret.): »  (dati, vel.) mi mleko!« Krava pa ji 

 (odgovoriti, pret.): »  (prinesti, vel.) mi svežo travo!« Miška 

 hitro  (vzeti, pret.) koso in   

(iti, pret.) kosit travo. Nato  (dati, pret.) kravi travo, krava ji  

(dati, pret.) mleko, z mlekom  (zaliti, pret.) koruzo, koruza ji  

(dati, pret.) koruzni storž, koruzni storž  (dati, pret.) svinji in svinja ji 

 (dati, pret.) mast. Mast  miška  (odnesti, pret.) 

čevljarju in čevljar  miški  (zašiti, pret.) trebušček.

Potem  mala miška še enkrat  (lesti, pret.) skozi ograjo in 

 spet trebušček  (raztrgati si, pret.).
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75. Dopolni povedi.

a) Koliko časa na teden preživiš za računalnikom oziroma  gledaš televizijo  ?

b) Moji sestri sta stari sedem oziroma .

c) Zdravnik mi je svetoval, naj počivam oziroma .

č)    S športom oziroma  se ukvarja že pet let.

d) Kako nekaj napišeš na Facebook oziroma ?

e) Tekmovanje bomo imeli za šolo oziroma .

f) Če imaš drisko oziroma , ostani doma in ne hodi v šolo.

g) Najraje jem temno oziroma  čokolado.

h) Test bomo pisali čez štirinajst dni oziroma .

i) Kako postati dober oziroma  matematik v razredu?

j) Ali bomo tekli na prostem oziroma ?

76. Vstavi ustrezen veznik. En veznik lahko uporabiš večkrat.

če                čeprav                kadar                ker                kjer                ko                oziroma                zato

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

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

c)  sem test pisala 4, nisem bila zadovoljna.

č)     sem bil majhen, sem počitnice preživljal pri starih starših.

d) Zunaj dežuje,  vzemi s seboj dežnik.

e) Všeč mi je šport  nogomet.

f)  dobim dobro oceno, sem vedno zelo vesel.

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

h) Moja brata sta stara enajst  sedemnajst let.

i) Danes se moram veliko učiti,  jutri pišemo angleščino.

j) Posodil ti bom kalkulator,  ni moj.

k)  sem sam doma, ves čas igram samo igrice, jem čips in pijem kokakolo.
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77. Smiselno dokončaj povedi.

a) Če si utrujen, .

b) Čeprav je padal dež, .

c) Sošolcu sem napisal sporočilo, ker .

č) Najbolj sem vesel takrat, kadar .

d) Popoldne sem bil na rojstnodnevni zabavi, kjer .

e) Ko smo šli s prijatelji v kino, .

f) Sošolka ima rojstni dan, zato .

g) Moja mama in oče sta stara 35  38 let.

78. Preberi spodnje besedilo in v graf ter v legendo ob grafu napiši, za katere prostočasne dejavnosti gre.

Prosti čas je zelo pomemben, saj je to čas, ki je namenjen našim hobijem in ljudem, ki so nam blizu. V anketi smo mlade 

vprašali, kako izgleda njihovo preživljanje prostega časa. Na vprašanje je odgovorilo 90 mladih, starih od 11 do 25 let. 

Izbirali so med odgovori: družim se s prijatelji, ukvarjam se s športom, sem z družino, gledam TV, sem za računalnikom, 

berem.   

Kar 60 % mladih, ki so sodelovali v anketi, je odgovorilo, da svoj prosti čas najpogosteje preživljajo s  prijatelji. 24 % je 

takšnih, ki se v prostem času ukvarjajo s športom. 12 % mladih svoj prosti čas preživlja v krogu svoje družine. Gledanje 

televizije so izbrali 3 % vprašanih, 1 % pa jih je odgovorilo, da svoj prosti čas preživljajo za računalnikom . V anketi se je 

pokazalo tudi, da mladi v prostem času ne berejo, saj se za ta odgovor ni odločil nihče od vprašanih.

Graf: Prostočasne dejavnosti mladih, N = 90
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79. Oglej si spodnji graf in dopolni besedilo.

Graf: Pogostost uporabe interneta v zadnjem mesecu, N = 691 (m = 336, ž = 355)

V raziskavi, ki smo jo izvedli med dijaki srednjih šol, je na vprašanje Kako pogosto si v zadnjem mesecu uporabljal/a 

internet za ...? odgovorilo  fantov in  deklet. Skupno je v anketi sodelovalo  dijakov. Mladi 

so odgovorili, da vsakodnevno največkrat uporabljajo internet za  

(41 %), najmanj pa za uporabo spletnih klepetalnic (  %). 6 % anketirancev približno enkrat na teden 

uporablja internet za ,  in za 

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

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

80. Še enkrat si oglej zgornji graf in še ti napiši podobno besedilo z naslovom Vsakodnevna uporaba interneta. 
Pomagaj si s podatki iz grafa in z izstočnicami v okvirju.

Izkazalo se je, da ...          Največ anketirancev uporablja internet za ...          redko ...          enako pogosto kot ...           

15 % anketirancev ...          večkrat kot ...          Na splošno lahko rečemo ...          Rezultati ankete so pokazali/kažejo, da ...    

malo mladostnikov ...          veliko mladostnikov ...          Če povzamemo, lahko rečemo, da ...   
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81. Povej drugače. Dopolni povedi.

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 

  .

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

  .

č) Mladostniki uporabljajo internet za iskanje informacij.   →  Mladostniki  

  .

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

  .

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

  .

f) Mladi uporabljajo internet za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte.   →  Mladi s pomočjo interneta 

  .
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