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ČAS ZA SLOVENŠČINO    1 
 

1. avto, bonbon, cesta, čokolada, denar, evro, formula, grozdje, hiša, iglu, jogurt, ključ, limona, 
mačka, nos, okno, pes, radio, Slovenija, špageti, telefon, ura, violina, zebra, žirafa 

 
2. Dober dan. Dobro jutro. Dober večer. Lahko noč. 

 
3.  

  

 
4.  
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5. 0 nič, 1 ena, 2 dve, 3 tri, 4 štiri, 5 pet, 6 šest, 7 sedem, 8 osem, 9 devet, 10 deset, 11 enajst, 12 
dvanajst, 13 trinajst, 14 štirinajst, 15 petnajst, 16 šestnajst, 17 sedemnajst, 18 osemnajst, 19 
devetnajst, 20 dvajset, 21 enaindvajset, 22 dvaindvajset, 23 triindvajset, 24 štiriindvajset, 25 
petindvajset, 26 šestindvajset, 27 sedemindvajset, 28 osemindvajset, 29 devetindvajset, 30 
trideset, 40 štirideset, 50 petdeset, 60 šestdeset, 70 sedemdeset, 80 osemdeset, 90 devetdeset, 
100 sto, 1000 tisoč, 10.000 deset tisoč, 100.000 sto tisoč, 1.000.000 milijon 

 
6. a) 91 enaindevetdeset, 46 šestinštirideset, 78 oseminsedemdeset, 54 štiriinpetdeset, 102 sto 

dve, 271 dvesto enainsedemdeset, 333 tristo triintrideset 

b) 68, 224, 2012, 3859, 10291, 21211, 55505 

 
7. a) 3 + 3 = 6 tri plus tri je šest, 5 + 12 = 17 pet plus dvanajst je sedemnajst, 14 + 6 = 20 štirinajst 

plus šest je dvajset  

b) 100 – 20 = 80 sto minus dvajset je osemdeset, 66 – 11 = 55 šestinšestdeset minus enajst je 
petinpetdeset, 47 – 22 = 25 sedeminštirideset minus dvaindvajset je petindvajset 

c) 3 x 5 = 15 tri krat pet je petnajst, 5 x 10 = 50 pet krat deset je petdeset, 4 x 3 = 12 štiri krat tri 
je dvanajst 

č) 20 : 5 = 4 dvajset deljeno s pet je štiri, 27 : 3 = 9 sedemindvajset deljeno s tri je devet, 100 : 10 
= 10 sto deljeno z deset je deset 

 
8. Maja: Živjo. Jaz sem Maja. Kdo si pa ti? 

Peter: Jaz sem Peter. Me veseli. 
Maja: Me veseli. 

 
9. Jaz sem …  Ime mi je …  

Moj elektronski naslov je …  Moj mejl je … 
Pišem se …  Moj priimek je … 
Živjo!  Zdravo! 

 
11. Kako se pišeš? – Novak. 

A mi daš telefonsko številko? Ja, 031 321 819 
Koliko si star? – 17 let. 
Kako ti je ime? – Jan. 
Od kod si? – Iz Slovenije. 
A mi poveš naslov? – Ja, moj naslov je Trubarjeva 19, Ljubljana. 
A imaš facebook? – Ne.  

 
12. To je Maja. Stara je 13 let. Ona je iz Slovenije. Ona je učenka. 

To je Milan. Star je 14 let. On je iz Srbije. On je učenec. 

 
13. a) A si ti Maja? – Ne, nisem. Jaz sem Mateja. 

b) Kako si? – Hvala, dobro.  
c) Koliko si star/stara? – 16 let.  
č) Kdo je to? – To je Maja, moja sošolka.  
d) A mi daš telefonsko številko? – 041259587.  
e) Od kod si? – Iz Italije.  
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f) Kako ti je ime? – Mojca.  
g) Kako se pišeš? – Kovač. 

 
14. 1. b, 2. b, 3. a, 4. a, 5. c, 6. c  

 
15. a) 

6 Ja, seveda. Kaj pa ti? 
3 Jaz sem pa iz Nemčije. Koliko si star? 
1 Živjo, jaz sem Ana. Kdo si pa ti? 
5 Jaz pa sem stara 13 let. A imaš facebook? 
8 Super. Te poiščem. 
2 Zdravo. Jaz sem Peter. Sem iz Slovenije. Od kod si pa ti? 
7 Ja, tudi. Moj profil je Ana Banana. 
4 14 let. In ti? 

 
16. Ime: Eva 

Priimek: Jakič 
Naslov: Vegova ulica 12 
Kraj: Ljubljana 
Poštna številka: 1000 
Telefon: 031 321 819 
Elektronski naslov (e-pošta): eva.jakic@siol.net 

 
17. a) Jaz, b) ti, jaz, c) Ona, č) On, d) ti, e) ona 

 
18. a) sem, b) je, c) je, č) je, d) si, e) je, f) je, g) je, h) je, i) sem, j) sem, k) je, l) si, m) je 

 
19. a) nisem, b) ni, c) ni, č) ni, d) nisi, e) ni, f) nisi, g) ni, h) ni, i) nisem, j) ni, k) nisem, l) ni, m) nisem 

 
20. To je učiteljica. – To ni učiteljica. – Ali je to učiteljica? 

To je šola. – To ni šola. – Ali je to šola? 
To je učitelj. – To ni učitelj. – Ali je to učitelj? 
To je gospa Novak. – To ni gospa Novak. – Ali je to gospa Novak? 
To je gospod Močnik. – To ni gospod Močnik. – Ali je to gospod Močnik? 
To je Slovenija. – To ni Slovenija. – Ali je to Slovenija? 

 
21. A je to pica? Ne, ni. To je hamburger. 

A je to telefon? Ja, je. 
A je to miza? Ne, ni. To je stol. 
A je to okno? Ja, je. 
A je to žoga? Ja, je. 
A je to limona? Ne, ni. To je jabolko. 
A je to svinčnik? Ne, ni. To je knjiga. 
A je to učitelj? Ne, ni. To je učenec. 
A je to avtobus? Ne, ni. To je avto. 
A je to čokolada? Ja, je. 

 
 
 

mailto:eva.jakic@siol.net
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22.   

 

 
23.  

 

 
24. Kdo, Kaj, Kdo, Kdo, Kaj 

 
25. moški spol: sosed, bonbon, nos, papir, učenec, sošolec, pes 

ženski spol: učenka, ura, šola, hiša, zebra, sestra, Slovenija, mačka 

srednji spol: okno, sonce, pismo, grozdje 
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26.   

 

 
27. dijak – dijakinja, učitelj – učiteljica, profesor – profesorica, sosed – soseda, brat – sestra, gospod 

– gospa 

frizer – frizerka, učenec – učenka, oče – mama, sošolec – sošolka, zdravnik – zdravnica, policist – 
policistka 

 
28.  

 

 
29. To je moj oče. Star je petdeset let. Je zdravnik. 

To je moja mama. Stara je dvainštirideset let. Je učiteljica. 
To je moja sestra. Stara je petnajst let. Je dijakinja. 
To je moj brat. Star je enajst let. Je učenec. 
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31.  
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1.  

 

 
2.  

 

 
3. a) nova, b) velika, c) umazano, č) nova, d) lepa, e) veliko, f) majhen, čist, g) stara, neurejena, h) 

svetla, velika 

 
4. a) velika, b) majhna, c) čist, č) nova, d) star, e) moderen, f) velika, g) poln 
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5. a) dobra, b) moja, c) veliko, č) dober, d) moj, e) moja, f) grdo 

 
6. Primeri rešitev: 

a) čist – umazan  Tabla je čista. Stol je umazan. 
b) velik – majhen  Šola je velika. Garderoba je majhna. 
c) urejen – neurejen  Učilnica je urejena. Igrišče je neurejeno. 
č) nov – star  Mobitel je nov. Kolo je staro. 
d) lep – grd  Miza je lepa. Omara je grda. 

 

7. majhen – velik; Ali je učilnica majhna? – Ne, velika je. / Ne, učilnica je velika. 
star – nov; Ali je igrišče staro? – Ne, novo je. / Ne, igrišče je novo. 
čist – umazan; Ali je tabla čista? – Ne, umazana je. / Ne, tabla je umazana. 
temen – svetel; Ali je jedilnica temna? – Ne, svetla je. / Ne, jedilnica je svetla. 
nov – star; Ali je računalnik nov? – Ne, star je. / Ne, računalnik je star. 
grd – lep; Ali je stol grd? – Ne, lep je. / Ne, stol je lep. 

 
8. a) Kakšna je tabla? Velika ali majhna? – Majhna. 

b) Kakšna je miza? – Urejena.  
c) Kakšno je stranišče? – Čisto.  
č) Kakšna je šola? – Stara.  
d) Kakšno je igrišče? – Veliko.  
e) Kakšna je učilnica? – Svetla. 

 

 
9. Kje je jedilnica? – Ne vem.  

Ali je to naša učilnica? – Ja, to je naša učilnica. 
Kakšna je tvoja šola? – Nova. 
Kje je telovadnica? – Tam. 
Kakšno je stranišče? – Umazano. 
A je tukaj zbornica? – Ja, tukaj je. 
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10.  

 

 
11. a) selotejp – lepilni trak, kuli – kemični svinčnik, nalivnik – nalivno pero, peresnica – puščica, 

razred – učilnica, kalkulator – žepno računalo  

b) Lepilni trak. 
Kemični svinčnik. 
Nalivno pero. 

 
12.  
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13. a) vijoličen, vijoličen, b) bel, bel, c) rdeča, rdeča, č) moder, moder, d) oranžen, oranžen, e) zeleno, 
zeleno, f) rjava, rjava, g) sivo, sivo, h) črno, črno, i) rumena, rumena 

 
14. a) majhna, b) moderna, c) modra, č) kratka, d) oranžna, e) dobra, f) majhna, g) vijolična 

 
15. a) zeleno, b) rjavo, c) dobro, č) rumeno, d) moje, e) novo, f) tvoje, g) čisto, urejeno, h) modro, 

rdeče, i) rdeče, črno, j) rjava 

 
16. a) To je računalnik. To sta računalnika. To so računalniki. / To je svinčnik. To sta svinčnika. To so 

svinčniki. / To je čopič. To sta čopiča. To so čopiči. 

b) To je radirka. To sta radirki. To so radirke. / To je torba. To sta torbi. To so torbe. / To je mapa. 
To sta mapi. To so mape. 

c) To je ravnilo. To sta ravnili. To so ravnila. / To je lepilo. To sta lepili. To so lepila. / To je šestilo. 
To sta šestili. To so šestila. 

č) To je šilček. To sta šilčka. To so šilčki. / To je flomaster. To sta flomastra. To so flomastri. / To je 
zvezek. To sta zvezka. To so zvezki. 

 
17. a) V torbi je peresnica, nalivno pero. 

b) V torbi sta radirki, lepili, šilčka. 
c) V torbi so barvice, škarje, flomastri, knjige. 

 
18. a) V učilnici je računalnik, umivalnik, televizija, šestilo, geotrikotnik, luč. 

b) V učilnici sta tabli, okni, omari, flomastra, uri. 
c) V učilnici so stoli, mize, šolske torbe, knjige, ravnila, krede. 

 
19. a) Peresnica stane enajst evrov.  

b) Torba stane sedemintrideset evrov. 
c) Kalkulator stane triindvajset evrov. 
č) Računalnik stane devetsto oseminštirideset evrov. 
d) Nalivno pero stane devet evrov. 
e) Papir stane pet evrov. 

 
20. a) Barvice stanejo deset evrov.  

b) Zvezki stanejo pet evrov. 
c) Flomastri stanejo šest evrov. 
č) Mape stanejo dvanajst evrov. 

 
21. a) Koliko stanejo zvezki?  

b) Koliko stane ravnilo? 
c) Koliko stanejo barvice? 
č) Koliko stane radirka? 
d) Koliko stane peresnica/puščica? 
e) Koliko stanejo flomastri? 

 
22. a) šoli, šole, b) učitelja, učitelji, c) učiteljici, učiteljice, č) laboratorija, laboratoriji, d) igrišči, igrišča, 

e) zvezka, zvezki, f) šilčka, šilčki, g) barvici, barvice, h) stranišči, stranišča 
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23. Primeri rešitev: 

To je … dobra prijateljica, prijazen sošolec, velika hiša, nov telefon, rdeča žoga, star avtobus, 
majhno okno, dobra pica, moder zvezek, draga čokolada, urejeno mesto, dober sendvič, zeleno 
jabolko. 

To sta … dobri prijateljici, prijazna sošolca, veliki hiši, nova telefona, rdeči žogi, stara avtobusa, 
majhni okni, dobri pici, modra zvezka, dragi čokoladi, urejeni mesti, dobra sendviča, zeleni 
jabolki. 

To so … dobre prijateljice, prijazni sošolci, velike hiše, novi telefoni, rdeče žoge, stari avtobusi, 
majhna okna, dobre pice, modri zvezki, drage čokolade, urejena mesta, dobri sendviči, zelena 
jabolka. 

 
24. Flomastri so novi. 

Stranišči sta novi.  
Učilnici sta novi.  
Knjiga je nova.  
Učilnice so nove.  
Okno je novo.  
Kalkulator je nov.  
Nalivno pero je novo. 

 
25. učitelj – učiteljica 

ravnatelj – ravnateljica 
kuhar – kuharica 
psiholog – psihologinja  
pedagog – pedagoginja  
knjižničar – knjižničarka 
sošolec – sošolka 
razrednik – razredničarka 
prijatelj – prijateljica 
učenec – učenka 
sosed – soseda 

 
26. Primeri rešitev: 

a) Knjižničarka je simpatična in prijazna. 
b) Ravnateljica je stara in vesela. 
c) Učiteljica je lepa in simpatična. 
č) Laborant je utrujen in žalosten. 
d) Kuhar je mlad in prijazen. 
e) Učitelj je strog in neprijazen. 

 
27. Primeri rešitev: 

Kakšni so stoli? – Moderni.  
Kakšne so knjige? – Stare. 
Kakšna so okna? – Majhna. 
Kakšne so barvice? – Nove. 
Kakšni so koši? – Čisti. 
Kakšna sta sendviča? – Velika. 
Kakšna sta učitelja? – Prijazna. 
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Kakšni so učenci/dijaki? – Utrujeni. 
Kakšen je učitelj? – Strog. 

 
28. a) telovadnica, b) učiteljica, c) učenec, č) sošolka, d) knjiga 

 
29. Šolski prostori: stranišče, jedilnica, zbornica, telovadnica, knjižnica, garderoba, zbornica, učilnica, 

pisarna 

Osebe v šoli: ravnateljica, čistilka, učenec, učitelj, sošolec, knjižničarka, psiholog 

Šolske potrebščine: nalivno pero, šilček, zvezek, šestilo, kemični svinčnik, peresnica, lepilo, 
barvica, radirka, ravnilo, lepilni trak, papir 

 
30. jaz sem, ti si, on/ona je,  

midva/medve sva, vidva/vedve sta, onadva/onidve sta,  
mi/me smo, vi/ve ste, oni/one so 

 
31. a) 1. je, 2. si, 3. je, 4. je, 5. sem, 6. si, 7. je 

b) 1. so, 2. so, 3. smo, 4. ste, 5. so, 6. smo, 7. so 
c) 1. sva, 2. sta, 3. sta, 4. sva, 5. sta, 6. sta, 7. sta 
č) 1. sem, je, 2. je, 3. so, 4. sta, 5. je, 6. sva, 7. smo 

 
32. jaz nisem, ti nisi, on/ona ni,  

midva/medve nisva, vidva/vedve nista, onadva/onidve nista,  
mi/me nismo, vi/ve niste, oni/one niso 

 
33. a) 1. Maja ni Slovenka., 2. Jaz nisem iz Italije., 3. Ti nisi moja prijateljica., 4. Gospod Novak ni 

učitelj., 5. Alenka ni utrujena., 6. Jaz nisem vaš razrednik. 

b) 1. Mi nismo iz Slovenije., 2. To niso moje sošolke., 3. Vi niste naši sošolci., 4. Maša, Katja in 
Tina niso prijateljice. 

c) 1. Aleš in Mojca nista zaljubljena., 2. Jaz in Marko nisva prijatelja., 3. Ti in Andrej nista 
zabavna., 4. Stranišče in garderoba nista tukaj. 

 
34. a) je, ni, je, b) je, ni, je, c) je, ni, je, č) so, niso, so, d) so, niso, so, e) je, ni, je, f) sta, nista, sta, g) so, 

niso, so, h) je, je, i) sta, nista, sta, j) so, niso, so, k) sta, nista, sta 

 
35. a) Ali je to tvoje ravnilo?  

b) Ali so to tvoji zvezki? 
c) Ali so to tvoje barvice?  
č) Ali je to tvoja radirka? 
d) Ali so to tvoji flomastri? 
e) Ali sta to tvoji knjigi? 
f) Ali je to tvoja ura? 
g) Ali sta to tvoja flomastra? 
h) Ali je to tvoj sendvič? 

 
36. a.  

a) Petra je iz Avstrije. / Petra ni iz Avstrije. / Ali je Petra iz Avstrije? 
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b) Gospa Novak je učiteljica. / Gospa Novak ni učiteljica. / Ali je gospa Novak učiteljica? 
c) Učilnica je nova. / Učilnica ni nova. / Ali je učilnica nova?  
č) Knjižnica je velika. / Knjižnica ni velika. / Ali je knjižnica velika? 
d) Ana in Aleš sta prijatelja. / Ana in Aleš nista prijatelja. / Ali sta Ana in Aleš prijatelja? 
e) Tina in Marija sta sošolki. / Tina in Marija nista sošolki. / Ali sta Tina in Marija sošolki? 
f) Sošolci so simpatični. / Sošolci niso simpatični. / Ali so sošolci simpatični? 
g) Ti si moj sošolec. / Ti nisi moj sošolec. / Ali si ti moj sošolec? 
h) Vi ste utrujeni. / Vi niste utrujeni. / Ali ste vi utrujeni? 
i) Računalniki so novi. / Računalniki niso novi. / Računalniki niso novi. 
j) Učitelj je strog. / Učitelj ni strog. / Ali je učitelj strog? 
k) Ona je učiteljica. / Ona ni učiteljica. / Ali je ona učiteljica? 

 
36. b.  

a) To je učiteljica. / To sta učiteljici. / To so učiteljice. 
b) Okno je novo. / Okni sta novi. / Okna so nova. 
c) To je svinčnik. / To sta svinčnika. / To so svinčniki. 
č) To je novo ravnilo. / To sta novi ravnili. / To so nova ravnila. 
d) To je moja prijateljica. / To sta moji prijateljici. / To so moje prijateljice. 
e) Učiteljica je prijazna. / Učiteljici sta prijazni. / Učiteljice so prijazne. 
f) Stranišče je umazano. / Stranišči sta umazani. / Stranišča so umazana. 
g) To je novo igrišče. / To sta novi igrišči. / To so nova igrišča. 

 
37. a) je, ni, b) je, je, c) si, nisem, č) je, d) so, so, e) sta, nista, f) sta, sem, g) ste, sem 

 
38. a) smo, b) smo, c) sta, č) so, d) je, e) so, f) sta, g) so, so, h) smo, i) je, j) je, ni 

 
39. jaz, ti, on, ona 

midva, midve/medve, vidva, vidve/vedve, onadva, onidve 
mi, me, vi, ve, oni, one 

 
40. a) 1. On, 2. Ona, 3. On, 4. One, 5. Oni, 6. Oni, 7. One, 8. Oni  

b) 1. Onidve, 2. Midva/Medve, 3. Medve, 4. Midva, 5. Onadva, 6. Vidva 

 
41. a) Ona je zelo dobra učenka. / On je moj sošolec. / Ona je prijazna učiteljica. 

b) Midva sva prijatelja. / Onadva sta prijatelja. / Onidve sta naši novi sošolki. / Medve sva 
prijateljici. 

c) Me smo sošolke. / Mi smo učitelji. / Oni so naši novi sošolci. / Ve ste moje najboljše 
prijateljice. 

 
42. a) ona, b) midva/medve, c) on, č) one, d) onidve, e) oni, f) vidva/vedve, g) onadva, f) onadva 

 
43. a) ti, nisem, si 

b) Ste, sem 

 
44. a) ti, b) vi, c) ti, č) ti, d) ti, e) vi 
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A ste vi naša nova učiteljica? Ja, kdo si pa ti? 

 
45. a) Naša šola je velika.  

b) Moja šolska torba je neurejena. 
c) Učilnica za matematiko je velika in moderna.  
č) Naši učitelji so prijazni. 
d) Naše učiteljice so simpatične. 
e) Naše učilnice so  moderne in lepo opremljene. 
f) Knjižničarki sta strogi in dolgočasni. 
g) Naš laboratorij je velik in svetel. 
h) Učenki sta veseli. 

 
46.  

 

 
47. a) govorim, telovadim, razumem, poslušam, računam, vprašam, telefoniram, gledam, delam, 

znam 

b) se učim, se pogovarjam 

c) pišem, berem, rišem, sedim, stojim 

 
48. telovadim, telovadiš, telovadi 

govorim, govoriš, govori 
pospravljam, pospravljaš, pospravlja 
stojim, stojiš, stoji 
telefoniram, telefoniraš, telefonira 
tečem, tečeš, teče 
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berem, bereš, bere 
pojem, poješ, poje 
pišem, pišeš, piše 
se učim, se učiš, se uči 
 

49. A telovadiš? – Ne, ne telovadim, ampak pospravljam. 
A poslušaš (glasbo)? – Ne, ne poslušam (glasbe), ampak razmišljam. 
A rišeš? – Ne, ne rišem, ampak pišem. 
A pišeš? – Ne, ne pišem, ampak računam. 
A bereš? – Ne, ne berem, ampak se učim. 

 
50. a) Gospod Novak govori. / Maja telovadi. / Ana telefonira. / On piše. / Gospod sedi. / Gospa 

bere. 

b) Gospod in gospa se pogovarjata. / Onidve se učita. / Moški in ženska tečeta. / Sošolca 
računata. / Prijatelja sedita. / Onadva rišeta. 

c) Prijatelji se pogovarjajo. / Sošolke telefonirajo. / Oni pospravljajo. / Otroci berejo. / Pevci 
pojejo. / Oni sedijo. 

 
51. a) govorimo, b) riše, c) bereva, č) se pogovarjata, d) govorita, e) telefonira, f) poslušate, g) kuhajo  

h) beremo, i) je, j) poje, k) govorijo, l) poslušaš 

 
52. a) To je Maja in je dijakinja. Stara je 16 let in hodi na gimnazijo. Govori slovensko in francosko. 

Dobro bere, poje in kuha. 

b) Jaz sem Peter. Star sem 13 let. Govorim slovensko in angleško. Veliko telefoniram in poslušam 
glasbo. 

 
53. Učenci poslušajo. – Učenci ne poslušajo. 

Učiteljica govori srbsko. – Učiteljica ne govori srbsko. 
Moja šolska torba je nova. – Moja šolska torba ni nova. 
Onidve sedita skupaj. – Onidve ne sedita skupaj. 
Ana je iz Slovenije. – Ana ni iz Slovenije. 
Tukaj se učim. – Tukaj se ne učim. 
Sošolca se pogovarjata. – Sošolca se ne pogovarjata. 
Dijakinje se učijo. – Dijakinje se ne učijo. 
To je ravnateljica. – To ni ravnateljica. 
Peter, Ana in David so iz Bosne. – Peter, Ana in David niso iz Bosne. 

 
54. a) govorim, b) telefonira, c) posluša, č) pogovarjava, d) računata, e) tečeta, f) razumeš, razumem, 

g) vem, h) pišeš, pišem, rišem, i) govorimo, j) klepeta, k) telovadimo, l) učijo, m) berete, n) pojejo 

 
55. a)  

To je učitelj. – To sta učitelja. – To so učitelji. 
Okno je novo. – Okni sta novi. – Okna so nova.  
To je rumena peresnica. – To sta rumeni peresnici. – To so rumene peresnice.  
Učiteljica je stroga. – Učiteljici sta strogi. – Učiteljice so stroge.  
To je moj prijatelj. – To sta moja prijatelja. – To so moji prijatelji.  
To ni moja sošolka. – To nista moji sošolki. – To niso moje sošolke.  
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Stranišče ni umazano. – Stranišči nista umazani. – Stranišča niso umazana. 
 

b)  
Kuharica kuha. – Kuharici kuhata. – Kuharice kuhajo.  
Učenec računa. – Učenca računata. – Učenci računajo. 
Učiteljica sedi. – Učiteljici sedita. – Učiteljice sedijo.  
Dijak klepeta. – Dijaka klepetata. – Dijaki klepetajo. 
Sosed telefonira. – Soseda telefonirata. – Sosedi telefonirajo.  
Študent študira. – Študenta študirata. – Študenti študirajo.  
Prijateljica ne govori francosko. – Prijateljici ne govorita francosko. – Prijateljice ne govorijo 
francosko.  

 
56. smo, Hodimo, se učimo, pišemo, beremo, poslušamo, pojemo, govorimo, ni, je 

 
57. učenec, Moje sošolke, punci, sošolci, Sošolca, dobra prijatelja 

 
58. Živjo, jaz sem Matej, moj razred je 4. a. Naša razredničarka je gospa Alenka Vidmar. Ona je še 

mlada in ni preveč stroga. Moji sošolci so zelo zabavni. Aleš in Urban sta sploh super fanta. 
Onadva sta moja najljubša sošolca. Punce mi niso preveč všeč, samo Katja in Ana sta v redu. 
Onidve nista samo sošolki, ampak sta tudi dobri prijateljici. Vedno sta skupaj. Skupaj sedita, 
skupaj se učita in skupaj gresta domov. Všeč mi je tudi Tadeja, naša nova sošolka, ker je zelo 
prijazna. In kaj delamo pri pouku? Beremo, pišemo, računamo, poslušamo, rišemo, pojemo, 
telovadimo, najraje pa … klepetamo.  Mi smo super razred. 

 
59. a) Kdo, b) Kaj, c) Kdo, č) Kaj, d) Kdo 
 
60. a) Kaj, b) Kaj, c) Kako, č) Kako, d) Kdo, e) Ali/A, f) Kako, g) Kakšen, h) Ali/A, i) Ali/A, j) Kdo, k) Kje, 

l) Koliko 

 
61. V naši šoli so trgovine, moderna telovadnica in učilnice. Vsi učenci se dobro razumemo, si 

pomagamo in smo prijatelji. Učitelji niso strogi in ne sprašujejo. Med poukom lahko telefoniramo 
in pišemo sms-e. 

V šoli smo učenci učitelji in učitelji učenci. Ravnatelj je naš sošolec Rok. Šolska avla je nogometno 
igrišče. Učenci in učitelji skupaj igramo nogomet. 

Šola je velika in lepa. V šoli so restavracije, kino in bazen. Veliko pojemo in rišemo. Ne vemo, kaj 
so ocene, kaj je domača naloga ali kontrolna naloga. Učitelji so mladi in prijazni.  V šoli je lahko 
tudi moj pes. 

 
62. Vrtec: otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj 

Osnovna šola: učiteljica, učenka, učitelj, učenec 

Srednja šola: dijak, profesor, profesorica, dijakinja, matura/zaključni izpit 

Fakulteta: študent, profesor, profesorica, študentka 
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1.  

 
2. a.  

SLJ – slovenščina, TJA – angleščina, GEO – geografija, FIZ – fizika, MAT – matematika, ZGO – 

zgodovina, KEM – kemija, BIO – biologija 

b.  

naravoslovni predmeti: matematika, geografija, fizika, kemija, biologija 

družboslovni predmeti: zgodovina, slovenščina, angleščina 

 
3. zgodovina – zgodla, slovenščina – slova, matematika – mata, biologija – bajla, angleščina – angla, 

geografija – gefa  

 
4. a) To je zvezek. Imam zvezek. 

b) To je šilček. Imam šilček.  
c) To je čopič. Imam čopič.  
č) To je kemični svinčnik. Imam kemični svinčnik.  
d) To je knjiga. Imam knjigo.  
e) To je mapa. Imam mapo.  
f) To je radirka. Imam radirko.  
g) To je šolska torba. Imam šolsko torbo. 
h) To je šestilo. Imam šestilo.  
i) To je nalivno pero. Imam nalivno pero.  
j) To je lepilo. Imam lepilo. 
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k) To je ravnilo. Imam ravnilo. 
 
5. Primeri rešitev: 

Za geografijo potrebujem: zemljevid, atlas, učbenik, delovni zvezek … 
Za matematiko potrebujem: ravnilo, šestilo, kalkulator, geotrikotnik, svinčnik, radirko … 
Za slovenščino potrebujem: berilo, učbenik, delovni zvezek, zvezek, nalivno pero … 
Za kemijo potrebujem:  
Za telovadbo potrebujem: športno opremo 
 

6.  

 

7.  

  

8. a) 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek 

1. Angleščino. 

2. Likovno umetnost. 

3. Kemijo.  
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4. Geografijo.  

5. Šport. 

6. Angleščino, kemijo, matematiko, geografijo in zgodovino. 

b)  
1. V ponedeljek peto uro in v sredo drugo uro. 
2. V ponedeljek tretjo uro, v torek prvo uro, v četrtek drugo uro in v petek četrto uro. 
3. V petek tretjo uro. 
4. V ponedeljek četrto uro in v četrtek peto/zadnjo uro. 
5. V torek peto/zadnjo uro in v sredo četrto uro. 
6. V petek drugo uro in peto/zadnjo uro. 
7. V torek tretjo uro in v četrtek prvo uro. 
8. V torek drugo uro in v četrtek tretjo uro. 
9. V torek četrto uro, v sredo tretjo uro in v petek prvo uro. 

 
9. a) 

1. test 

2. knjigo  

3. zemljevid  

4. glasbo 

5. sonce 

6. radirko 

7. slovar 

8. urnik 

b)  

1. domačo nalogo 
2. dobro knjigo 
3. nov zvezek 
4. veliko hišo 
5. šolsko torbo 
6. veliko peresnico  
7. nov zemljevid 

 
10. Pijem … vodo, kakav, kokakolo, sok, mleko. 

Pišem … domačo nalogo, elektronsko pošto, test, spis, sms. 
Berem … knjigo, elektronsko pošto, pismo, časopis, revijo. 
Poslušam … glasbo, radio, CD, koncert, rock. 
Gledam … film, televizijo, fotografijo, urnik, zemljevid. 
Iščem … nalivno pero, ključ, telefon, učilnico, knjižnico. 
Učim se … geografijo, angleščino, slovenščino, matematiko, zgodovino. 
Jem … pico, sendvič, kruh, čokolado, jabolko. 

 
11. a) solato, b) mleko, c) revijo, č) glasbo, d) televizijo, e) učilnico, f) slovenščino, g) sms, h) kosilo 

 
12. a) 

1. Toni igra nogomet. 
2. Andrej dela domačo nalogo. 
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3. Mama kuha večerjo. 
4. Sabina igra kitaro. 
5. Oče bere časopis. 
6. Marko se uči matematiko. 
 
b)  
1. Tina potrebuje nov svinčnik. 
2. Maja ima novo učiteljico. 
3. Tereza in Maša iščeta prijateljico. 
4. Mama in oče jesta kosilo. 
5. Učenci pišejo test. 
6. Mi poslušamo učiteljico. 
7. Sara, Matic in Tom gledajo film. 

 
13. 1 Kaj imamo danes? 

4 Ne, matematiko imamo jutri. 
3 A imamo tudi matematiko? 
2 Prvo uro imamo slovenščino, drugo uro geografijo, potem kemijo, zadnjo uro pa imamo 
angleščino. 
 
4 Zgodovino. 
1 A imamo geografijo? 
2 Ne, danes odpade. Imamo nadomeščanje. 
3 A res? Kaj pa? 
 
4 Ja, danes se moraš učiti. 
3 O, sreča! Nič ne znam. 
1 A danes pišemo matematiko? 
2 Ne danes, jutri prvo uro. 
 
1 A imaš domačo nalogo? 
3 Ne, nimam. 
2 Ja, seveda. Kaj pa ti? 

 
14. a) A, odpade  

b) test, čas  
c) urnik, glasbo 

 

15. a) uro, ideja,  
b) nalogo, seveda,  
c) Kaj, tretjo 

 
16. a) Rada imam glasbo, ker rada pojem. 

b) Rad imam matematiko, ker rad računam. 
c) Rada imam slovenščino, ker rada berem. 
č) Rad imam šport, ker rad telovadim. 
d) Rada imam nemščino, ker rada govorim. 

 
17. a) je, b) sta, c) je, č) so, d) je, e) so, f) sta 
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18. a) Rad imam matematiko. 
b) Všeč mi je nemščina. 
c) Rad imam biologijo. 
č) Všeč mi je glasbena vzgoja. 
d) Rad imam zgodovino. 
e) Všeč mi je šola. 

 
19. a) Rada imam glasbo. Rada pojem. 

b) Rad imam kemijo. Rad delam poskuse. 
c) Rad imam slovenščino. Rad pišem. 
č) Rad imam matematiko. Rad računam.  
d) Rad imam francoščino. Rad govorim.  
e) Rada imam šport. Rada plavam. 

 
20. a) zabavna, b) zanimiv, c) lahko, č) nov, d) težka, e) stroga, f) prijazni, g) pomembni, h) zabavni, i) 

dolgočasne 

 
21. a) Učbenik je zanimiv. – Učbenika sta zanimiva. – Učbeniki so zanimivi.  

b) Učiteljica je simpatična. – Učiteljici sta simpatični. – Učiteljice so simpatične. 
c) Sošolka se uči. – Sošolki se učita. – Sošolke se učijo. 
č) Učenec ponavlja angleščino. – Učenca ponavljata angleščino. – Učenci ponavljajo angleščino. 
d) Dijak piše test. – Dijaka pišeta test. – Dijaki pišejo test. 
e) Učenec je utrujen. – Učenca sta utrujena. – Učenci so utrujeni. 
f) Poskus je nevaren. – Poskusa sta nevarna. – Poskusi so nevarni. 
g) Besedilo je dolgo. – Besedili sta dolgi. – Besedila so dolga. 
h) Sošolec gre domov. – Sošolca gresta domov. – Sošolci grejo domov. 
i) Sošolec posluša glasbo. – Sošolca poslušata glasbo. – Sošolci poslušajo glasbo. 
j) Učilnica je čista. – Učilnici sta čisti. – Učilnice so čiste. 
k) Učenka govori hrvaško. – Učenki govorita hrvaško. – Učenke govorijo hrvaško. 

 
22. a)  

a) osem, osmih 
b) deset, desetih  
c) dvanajst, dvanajstih  
č) ena, enih  
d) tri, treh 
e) štiri, štirih 
f) šest, šestih  
g) devet, devetih 

 
b)  
a) pol osmih, pol osmih 
b) petnajst do devetih, petnajst do devetih  
c) pet čez sedem, pet čez sedem  
č) osem, osem 
d) pet do dveh, pet do dveh 
e) petnajst do sedmih, petnajst do sedmih 

 
23. a) Ura je deset čez deset. 

b) Ura je petnajst čez osem. 
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c) Ura je pet do dvanajstih. 
č) Ura je osem čez dvanajst. 
d) Ura je petnajst do dvanajstih. 
e) Ura je pet do treh. 
f) Ura je dvajset čez deset. 
g) Ura je pet čez šest. 

 
24. a) Katero uro pišemo test? – Prvo. 

b) Kdaj imaš angleščino? – Tretjo uro. 
c) Koliko je ura? – Pol devetih. 
č) Ali imamo danes slovenščino? – Ja, tretjo uro. 
d) Kaj delaš? – Učim se. 
e) Kaj potrebujem za angleščino? – Zvezek in učbenik. 
f) Kdaj se začne pouk? – Ob pol devetih. 
g) A potrebuješ slovar? – Ne. 

 
25. a) Kateri dan je danes? 

b) Kdaj imaš angleščino? 
c) Kaj potrebuješ za matematiko? 
č) Kakšna je učiteljica? 
d) Kateri je tvoj najljubši predmet? 
e) Ali/A je matematika težka? 
f) Koliko je ura? 
g) Kaj delaš popoldne?  

 
26. Primeri rešitev: 

Med poukom pišem, berem, računam, poslušam, govorim, rišem, sedim, telovadim … 

 
27. Primeri rešitev:  

Med odmorom se pogovarjam, telefoniram, pijem, jem … 

 
28. jaz grem, ti greš, on/ona gre 

midva/medve greva, vidva/vedve gresta, onadva/onidve gresta 
mi/me gremo, vi/ve greste, oni/one grejo 

 
jaz jem, ti ješ, on/ona je 
midva/medve jeva, vidva/vedve jesta, onadva/onidve jesta 
mi/me jemo, vi/ve jeste, oni/one jejo 

 
jaz vem, ti veš, on/ona ve 
midva/medve veva, vidva/vedve vesta, onadva/onidve vesta 
mi/me vemo, vi/ve veste, oni/one vejo 
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29. Primeri rešitev:  

 

 
30.  

 

 
31. a) vstane, zazvoni, poje, Obleče, teče 

b) se začne, ima, čaka, je, pije, igrajo 
c) poje, je, naredi 
č) gleda, bere, gre 

 
32. a) vstane 

b) vstaneš, vstanem  
c) rišem, pišeš  
č) bere 
d) posluša 
e) delata 
f) gresta 
g) govorita  
h) telefonirata  
i) jejo  
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j) razumete, razumemo  
k) klepetajo  
l) imajo 

 
33. a)  

Nina, kako poteka tvoj dan? 

Kdaj pa se začne pouk? 

Kaj pa delaš popoldne? 

In kdaj greš spat? 

b)  
Matic, ti hodiš še v osnovno šolo, a ne? 
Kdaj se začne pouk? 
Kateri je tvoj najljubši šolski predmet? 
Kaj pa delaš, ko prideš domov? 
Kateri je tvoj najljubši dan? 

 
34. 5 Malico imamo ob pol enajstih, kosilo pa ob enih. 

1 Moje jutro je vsak dan enako. 
3 Oblečem se, pojem zajtrk in grem v šolo. 
2 Ponavadi vstanem ob sedmih in malo telovadim. 
7 Potem grem domov. 
6 Pouk se konča ob treh. 
4 Pouk se začne ob osmih. 

 
35. Ime mi je Nejc in sem dijak. Moja budilka zvoni ob 6.45. No, vstanem pa ponavadi okoli 7.15, 

potem imam še 15 minut, da se umijem in oblečem. V šolo grem ob 7.30. Pouk se začne ob 8.00. 

Včasih malo zamudim. Pouk je dolgočasen, odmori pa so zelo zabavni. Ob 10.15 imam malico – 

ponavadi jem sendvič. Domov grem okoli dveh. Popoldne delam domačo nalogo, grem na 

internet ali igram nogomet. Zvečer gledam televizijo. 

 
36. Primeri rešitev: 

Nejc vstane ob sedmih. Stušira se in poje zajtrk. Pouk se začne ob osmih. Malico ima ob pol 
enajstih. Ob enajstih piše test. Ob petnajst čez dve gre domov. Ob pol treh piše domačo nalogo. 
Kosilo ima ob štirih. Ob petih igra košarko. Ob pol sedmih ima večerjo. Spat gre ob desetih.  

 
37. Primeri rešitev:  

Zjutraj se umijeta, se oblečeta in gresta v šolo. V šoli se učita, poslušata učiteljico in jesta malico. 
Popoldne jesta kosilo, delata domačo nalogo in igrata nogomet. Zvečer jesta večerjo, pišeta 
elektronsko pošto in gledata televizijo. 

 
38. Primeri rešitev:  

Zjutraj jejo zajtrk, se oblečejo, se umijejo in grejo v šolo. V šoli se učijo, se pogovarjajo in 
telovadijo. Popoldne jejo kosilo, delajo domačo nalogo in telefonirajo. Zvečer jejo večerjo in 
poslušajo glasbo. 

 
39. a) Katarina se zabava. 

b) Andrej se tušira. 
c) Ana se vsak dan umije./Ana se umije vsak dan. 
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č) Učenci se učijo slovenščino. 
d) Jaz imam rad zgodovino. 
e) Ob 19h imamo večerjo. Večerjo imamo ob 19h. 
f) Kemija je zelo zanimiv predmet. 
g) Kontrolne naloge niso težke. 
h) Popoldne se Maja in Tina učita. / Maja in Tina se popoldne učita. / Maja in Tina se učita 
popoldne. 

 
40. a) A bereš knjigo? 

b) Kaj rada je? 
c) A se vsak dan učiš? 
č) Kdaj greste domov? 
d) Kdaj gre v šolo? 
e) A pišete matematiko? 
f) Kdaj imamo slovenščino? 
g) Kaj delata zvečer? 
h) Kaj imamo za kosilo? 
i) Kdaj grejo domov? 

 
41.  

 

 
43. sredo, slovenščino, fiziko, angleščino, glasbeno šolo, igram 

dobri prijateljici, greva, Hodiva, sediva, klepetava, malico, test 
smo, je, se učimo, domačo nalogo, košarko 
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1. a) Plavam. 
b) Igram košarko.  
c) Kolesarim.  
č) Igram nogomet.  
d) Smučam. 
e) Plešem. 
f) Potujem. 
g) Sprehajam se. 
h) Pogovarjam se.  
i) Gledam televizijo. 
j) Igram odbojko. 
k) Fotografiram.  
l) Pojem.  
m) Nakupujem. 
n) Drsam.  
o) Tečem.  
p) Poslušam glasbo. 
r) Igram igrice.  
s) Rolam. 
š) Igram kitaro.  
t) Igram tenis. 
u) Grem na obisk  
v) Treniram atletiko.  
z) Igram rokomet. 
ž)  Treniram gimnastiko. 

 
2. a) Rad smučam. – Ne maram smučati.  

b) Rad plavam. – Ne maram plavati. 
c) Rad plešem. – Ne maram plesati. 
č) Rad tečem. – Ne maram teči.  
d) Rad drsam. – Ne maram drsati.  
e) Rad rolam. – Ne maram rolati. 
f) Rad potujem. – Ne maram potovati. 
g) Rad računam. – Ne maram računati.  
h) Rad berem. – Ne maram brati. 
i) Rad nakupujem. – Ne maram nakupovati. 
j) Rad hodim v gledališče. – Ne maram hoditi v gledališče.  
k) Rad pojem. – Ne maram peti. 

 
3. a) smučati – smučanje: Rad smučam. Všeč mi je smučanje.  

b) kolesariti – kolesarjenje: Rad kolesarim. Všeč mi je kolesarjenje. 
c) plavati – plavanje: Rad plavam. Všeč mi je plavanje. 
č) plesati – ples: Rad plešem. Všeč mi je ples. 
d) teči – tek: Rad tečem. Všeč mi je tek. 
e) rolati – rolanje: Rad rolam. Všeč mi je rolanje. 
f) drsati – drsanje: Rad drsam. Všeč mi je drsanje. 
g) igrati nogomet – nogomet: Rad igram nogomet. Všeč mi je nogomet. 
h) igrati tenis – tenis: Rad igram tenis. Všeč mi je tenis. 
i) igrati rokomet – rokomet: Rad igram rokomet. Všeč mi je rokomet. 
j) igrati košarko – košarko: Rad igram košarko. Všeč mi je košarka. 
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k) igrati odbojko – odbojko: Rad igram odbojko. Všeč mi je odbojka. 
l) igrati hokej – hokej: Rad igram hokej. Všeč mi je hokej. 

 
4.  

 
 
5. To je Miha Kovač. Star je sedemnajst let. Rad smuča in plava. Ne mara teči in hoditi v hribe. 

To je Helena Baloh. Stara je 14 let. Rada bere in riše. Ne mara plesati in peti. 
To je Sašo Kos. Po poklicu je kuhar. Star je 29 let. Rad kuha in je. Ne mara nakupovati in 
pospravljati. 
To je Jernej Pirc. Star je 14 let. Rad igra kitaro in poje. Ne mara risati in brati. 
To je Amalija Novak. Po poklicu je učiteljica. Stara je 60 let. Rada govori in hodi v gledališče. Ne 
mara telovaditi in poslušati. 
To je Nataša Smolej. Stara je 17 let. Rada potuje in fotografira. Ne mara kuhati in pospravljati.  

 
6. a) igra kitaro, igrata kitaro, igrajo kitaro 

b) bere, bereta, berejo 
c) potuje, potujeta, potujejo 
č) rola, rolata, rolajo 
d) igra hokej, igrata hokej, igrajo hokej 
e) gre na pijačo, gresta na pijačo, grejo na pijačo 
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f) teče, tečeta, tečejo 
g) se uči, se učita, se učijo 
h) je na facebooku, sta na facebooku, so na facebooku 
i) kuha, kuhata, kuhajo 
j) nakupuje, nakupujeta, nakupujejo 
k) gleda televizijo, gledata televizijo, gledajo televizijo 
l) hodi v hribe, hodita v hribe, hodijo v hribe 
m) posluša glasbo, poslušata glasbo, poslušajo glasbo 
n) pleše, plešeta, plešejo 
o) spi, spita, spijo 
p) brska po internetu, brskata po internetu, brskajo po internetu 
r) gre ven, gresta ven, grejo ven 

 
7. Katja gleda televizijo.  

Mojca igra klavir.  
Sašo kuha.  
Leon in Nastja rolata.  
Nejc in Nina se sprehajata.  
Boris in Janez igrata igrice.  
Andreja, Sara in Mija telovadijo.  
Beti, Jasna in Meta hodijo v hribe.  
Oni igrajo košarko.  

 
8. a) gremo, greš, gresta, gresta, greva 

b) bere, berejo, bereš, brati, beremo, bereta 
c) imamo, ima, ima, imata 
č) pije, pijeta, pijeta, piješ 
d) je, jejo, jesta, jejo 

 
9. a) Rada, b) Rad, c) Rada, č) Rad, d) Rada, e) Radi, f) Rada, g) Radi, h) Rada, i) Radi, j) Rade, k) Radi, 

l) Rade 
 
10. a) rada hodi 

b) rad pije 
c) rada kuha 
č) rada igra 
d) rad gleda 
e) radi bereta 
f) radi igrava 
g) radi nakupujeta 
h) radi pišeta  
i) rada igrata 
j) rada hodita 
k) rada igrata 
l) rada kolesarita 
m) radi povabijo 
n) radi potujemo 
o) radi uporabljate 
p) rade poslušajo 
r) radi igrajo 
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s) rade govorijo 
 
11. Primeri rešitev:  

a) počivam 
b) igram igrice in gledam televizijo 
c) berem 
č) pijem čaj in počivam 
d) pojem 
e) grem na sprehod  
f) jem  

 
12. Primeri rešitev:  

Jakob gre vsak dan na facebook, trikrat na teden teče, dvakrat na teden gleda televizijo, enkrat 
na teden igra nogomet in bere. Nikoli ne rola. 
 
Marko vsak dan gleda televizijo, trikrat na teden kolesari, dvakrat na teden igra nogomet, enkrat 
na teden teče in plava. Nikoli ne bere.  

 
13. Primeri rešitev:  

a) Grem na sprehod. 
b) Grem na facebook. 
c) Pospravljam sobo. 
č) Kolesarim. 
d) Hodim v hribe. 
e) Grem v gledališče. 
f) Grem na zabavo. 

 
14.  

 
 

15. a) To je šola. Grem v šolo. 
b) To je učilnica. Grem v učilnico. 
c) To je telovadnica. Grem v telovadnico. 
č) To je igrišče. Grem na igrišče. 
d) To je knjižnica. Grem v knjižnico. 
e) To je stranišče. Grem na stranišče. 
f) To je garderoba. Grem v garderobo.  
g) To je laboratorij. Grem v laboratorij. 
h) To je pošta. Grem na pošto. 
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i) To je trgovina. Grem v trgovino. 
j) To je restavracija. Grem v restavracijo. 
k) To je postaja. Grem na postajo. 
l) To je kino. Grem v kino. 
m) To je gledališče. Grem v gledališče.  
n) To je slaščičarna. Grem v slaščičarno.  
o) To je picerija. Grem v picerijo. 
p) To je predstava. Grem na predstavo.  
r) To je koncert. Grem na koncert.  
s) To je tečaj slovenščine. Grem na tečaj slovenščine.  
š) To je zabava. Grem na zabavo. 

 
16. Marko gre v trgovino. 

Mirjana in Lovro gresta na pošto.  
Moja sestra gre na koncert.  
Špela in Janko gresta v hribe.  
Anja gre na sprehod.  
Julija in Jerneja gresta na morje.  
Borut gre na bazen.  
Sošolci grejo na tekmo.  
Tara gre v knjižnico.  
Moje prijateljice grejo na telovadbo.  
Jana gre v slaščičarno.  
Prijatelji grejo na pico.  
 

17. a) Na bazen.  
b) Na koncert.  
c) V šolo. 
č) V kino. 
d) Na igrišče. 
e) V park. 
f) Na zabavo. 
g) Na predstavo. 
h) V slaščičarno. 

 
18. a) na, v, na, v 

b) v, v, v, na, v, na 
c) v, na, na, na 

 
19. a) v, na, v, na, na, v, v, na 

b) V, na, v, na, v, na 
 
20. Ej, kaj delaš ob štirih? – Grem na nogometno tekmo. 

Ej, kaj delaš ob osmih? – Grem v kino. 
Kaj delaš ob pol šestih? – Grem na plesni tečaj. 
Kaj delaš ob treh? – Grem v glasbeno šolo. 
Kaj delaš ob šestih? – Grem na rojstni dan. 
Kaj delaš ob pol petih? – Grem na trening. 

 
21. Kam greš v petek zvečer?/Kaj delaš v petek zvečer? – Grem na koncert. 
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Kaj delaš v soboto zvečer? – Grem na zabavo. 
Kaj delaš v soboto dopoldne? – Grem na kolesarski izlet. 
Kaj delaš v nedeljo zjutraj? – Grem v hribe. 
Kaj delaš v nedeljo popoldne? – Grem na tekmo. 
Kaj delaš v nedeljo zvečer? – Grem v kino. 

 
22. a) Kam 

b) Kdaj 
c) Kateri 
č) Koliko 
d) A/Ali, Kakšne 
e) Kam, A/Ali 

 
23. a)  

3 Olimpija in Maribor. 
5 Ob pol sedmih. 
4 Ok. Kdaj se dobiva? 
2 Kdo pa igra? 
1 Živjo, a imaš zvečer čas? Greva na tekmo? 

 
b) 
2 Kdaj pa? 
1 A greš z mano v kino? 
4 Raje ob šestih. Potem greva lahko še na sladoled. 
3 Lahko greva ob šestih ali pa ob pol devetih. 

 
c) 
2 Nič, narediti moram nalogo, potem pa sem prost. 
3 Super, a greva na fitnes? 
1 Kaj delaš danes popoldne? 
4 Ja, lahko. 
 
č) 
4 Vau! Se že veselim. 
2 Seveda. Kdaj praznuješ? 
3 V petek ob sedmih. Na bovling gremo. 
1 A prideš na moj rojstni dan? 
 
d) 
2 Joj, ne morem, učim se. 
1 Živjo, a prideš kaj ven? 
5 Škoda. Pa drugič. 
4 Angleščino. Jutri pišemo. 
3 Kaj pa? 
 
e) 
1 A greš zvečer v mesto? 
3 Ob sedmih. Gremo samo za eno uro. 
2 Ne vem. Moram vprašati mamo. Kdaj pa? 
 



 4 Moj prosti čas 
 
 

 

ČAS ZA SLOVENŠČINO    32 
 

f) 
2 Ne, to me pa res ne zanima. 
1 A greš z mano na razstavo? 
4 Ja, super ideja. 
3 Kaj pa, če greva v kino? 
 
g)  
2 A res? A je draga? 
3 Ne preveč. Imajo zelo dobre tortice. 
1 A veš, da imamo novo slaščičarno? 
4 Super. Greva! 

 
24. a) greš, Greva 

b) Gresta, greva 
c) igramo, Pridem 
č) vabim, sem 
d) gremo, se … dobimo 
e) vidiva, je 

 
26. a)  

delam, delal sem 
telovadim, telovadil sem 
rolam, rolal sem 
plavam, plaval sem 
smučam, smučal sem 
kolesarim, kolesaril sem 
kuham, kuhal sem 
telefoniram, telefoniral sem 
računam, računal sem 

 
b)  
pišem, pisal sem 
rišem, risal sem 
plešem, plesal sem 
berem, bral sem 
pojem, pel sem 
spim, spal sem 
sedim, sedel sem 
stojim, stal sem  
vstanem, vstal sem 
skačem, skakal sem 
pijem, pil sem 
iščem, iskal sem 
najdem, našel sem 
vzamem, vzel sem 
imam, imel sem 

 
c)  
potrebujem, potreboval sem 
zajtrkujem, zajtrkoval sem 
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potujem, potoval sem 
tekmujem, tekmoval sem 
kupujem, kupoval sem 
 
d)  
rečem, rekel sem 
tečem, tekel sem 
oblečem, oblekel sem 
vržem, vrgel sem 
strižem, strigel sem 
 
e)  
učim se, učil sem se 
zabavam se, zabaval sem se 
tuširam se, tuširal sem se 
umivam se, umival sem se 
pogovarjam se, pogovarjal sem se 
sprehajam se, sprehajal sem se 
 
f)  
grem, šel sem 
sem, bil sem 
jem, jedel sem 
dam, dal sem 
vem, vedel sem 

 

27. Jan je igral nogomet. / Marko je gledal televizijo. / Tanja je kolesarila. / Teja je brskala po 
internetu. / Zala je brala. / Maja je šla v kino. / Peter je igral kitaro. / Meta je plesala. / Mirko je 
tekel. / Jože je smučal. / Ana je spala. / Lea je rolala. / Manca je šla na zabavo. / Matej je imel 
rojstni dan. / Mama je pila kavo. / Maja je pela. / Marko je igral hokej. / Alen je imel tekmo. / Eva 
se je učila matematiko. / Oče je šel na sprehod. / Andrej je imel trening. 

 
28. Vstal sem ob sedmih. / Potem sem pojedel zajtrk. / Hitro sem se umil in oblekel. / Ob pol osmih 

sem šel v šolo. / Čakal sem avtobus. / Vozil sem se deset minut. / V šolo sem prišel ob deset do 
osmih. / Danes smo imeli pet ur. / Učiteljica za angleščino je spraševala. / Pisal sem test za 
matematiko. / Ob dveh sem prišel domov. / Pojedel sem kosilo. / Popoldne sem delal domačo 
nalogo. / Potem sem šel malo na internet. / Zvečer sem gledal televizijo. / To je bil moj dan.  

 
29. a)  

1. je igral 
2. je pil 
3. sem delal/a 
4. je bila 
5. je jedla 
6. se je učil 
7. je kuhala 
8. sem izgubil/a 
9. si našel 
10. je iskala 
11. je dala 
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12. je rekel 
 
b)  
1. sta vstala 
2. sta poslušala 
3. sta telefonirala 
4. sta pila 
5. sta nakupovali  
6. sta igrali 
7. sva brala 
8. sta spala 
9. sta smučala 
10. sta šli 
11. sva govorila 
12. sta šla 
 
c)  
1. so študirale 
2. so jedli 
3. ste se učili  
4. smo pisali  
5. so kupili 
6. so igrali 
7. so delali 
8. smo imeli  
9. so bili 
10. smo gledali  
11. so jedli  
12. ste peli 
 

30. a)  
1. Jakob ni plaval. 
2. Maja ni plesala. 
3. Jaz nisem rolal. 
4. Ti nisi tekla. 
5. Jaz nisem nakupovala. 
6. Mama ni bila utrujena. 

 
b)  
1. Midva nisva fotografirala. 
2. Maja in Ana nista telefonirali. 
3. Vidva nista kolesarila. 
4. Medve nisva kuhali. 
5. Peter in Jakob nista spala. 
6. Onidve se nista učili. 
 
c)  
1. Mi nismo risali. 
2. Učenci niso klepetali. 
3. Otroci niso lepo peli. 
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4. Punce niso plesale. 
5. Učiteljice se niso pogovarjale. 
6. Učitelji niso bili prijazni. 

 
31. a)  

1. Predavanje je bilo dolgočasno. – Predavanje ni bilo dolgočasno. – Ali je bilo predavanje 
dolgočasno? 
2. Učiteljica je bila prijazna. – Učiteljica ni bila prijazna. – Ali je bila učiteljica prijazna? 
3. Učenci so bili utrujeni. – Učenci niso bili utrujeni. – Ali so bili učenci utrujeni? 
4. Test je bil lahek. – Test ni bil lahek. – Ali je bil test lahek? 
5. Predstava je bila zanimiva. – Predstava ni bila zanimiva. – Ali je bila predstava zanimiva? 
6. Tina in Ana sta bili sošolki. – Tina in Ana nista bili sošolki. – Ali sta bili Tina in Ana sošolki? 
7. Učilnice so bile nove. – Učilnice niso bile nove. – Ali so bile učilnice nove? 

 
b)  
1. Maja je veliko potovala. – Maja ni veliko potovala. – Ali je Maja veliko potovala? 
2. Šel si na izlet. – Nisi šel na izlet. – Ali si šel na izlet? 
3. Tina in Ana sta spali. – Tina in Ana nista spali. – Ali sta Tina in Ana spali? 
4. Otroci so jedli. – Otroci niso jedli. – Ali so otroci jedli? 
5. Vi ste dolgo plavali. – Vi niste dolgo plavali. – Ali ste vi dolgo plavali? 
6. Marko in Jakob sta poslušala. – Marko in Jakob nista poslušala. – Ali sta Marko in Jakob 
poslušala? 

 
32. Primeri rešitev: 

Včeraj se nisem učil, ampak sem šel na izlet. 
Včeraj nisem kolesaril, ampak sem igral nogomet. 
Včeraj nisem šel v kino, ampak sem delal domačo nalogo. 
Včeraj nisem pospravljala, ampak sem igrala klavir. 
Včeraj nisem spal, ampak sem se učil. 
Včeraj nisva šla na igrišče, ampak sva risala. 
Včeraj nisva brala, ampak sva spala. 
Včeraj nisva šli na sprehod, ampak sva smučali. 
Včeraj nisva tekla, ampak sva šla na morje. 

 
33. a) vstanem, pojem, grem, pridem, pojem, počivam, gledam, poslušam, berem, pridejo, igramo 
 

b) V soboto sem vstal ob osmih, pojedel zajtrk in šel na trening. Potem sem prišel domov, 
pojedel kosilo in malo počival. Popoldne sem gledal televizijo, poslušal glasbo in bral knjige. 
Zvečer so prišli prijatelji in igrali smo monopoli. 

 
34. Primeri rešitev: 

a) Včeraj sem igral nogomet, poslušal glasbo, se učil in šel v kino. 
b) Včeraj sem brala, pisala elektronsko pošto, tekla in telefonirala. 
c) Včeraj sva kuhali, nakupovali, šli v slaščičarno in na predstavo/v gledališče. 
č) Včeraj sva kolesarila, prala avto, gledala televizijo in šla na tekmo. 
d) Včeraj smo nakupovale, se pogovarjale, šle na sprehod in se zabavale/jedle pico. 
e) Včeraj smo plavali, igrali nogomet, igrali igrice in peli. 

 
35. Primeri rešitev: 

Matej je nakupoval. 
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Metka in Uroš sta se učila. 
Sandra je kuhala. 
Štefan in Janja sta smučala. 
Peter je bil na računalniku. 
Moji sošolci so šli v hribe. 
Branko je plaval. 
Moje prijateljice so plesale (balet). 

 
36. a) Poslušali smo glasbo. 

b) Šla sva v gledališče. 
c) Popoldne gremo na izlet. 
č) Midva se učiva slovenščino. 
d) Zabava za rojstni dan je bila v lokalu Zvezda. 
e) Gremo na potovanje v Italijo. 
f) Onadva sta bila sošolca. 
g) A sta vidva šla na nogometno tekmo? 
h) V soboto sva šla na kolesarski izlet. 
i) A igraš odbojko? 
j) Kdo je kuhal kosilo? 

 
37. a) Zvečer sem bral knjigo. 

b) V nedeljo sem gledal televizijo. 
c) V soboto sem pospravljal sobo.  
č) Zvečer sem poslušala glasbo. 
d) Popoldne sem se učil slovenščino. 
e) Zjutraj sem pil mleko. 
f) V ponedeljek sem jedel pico. 

 
38. a) Brala je knjigo.  

b) Šla je na balet. 
c) Imel sem trening. 
č) Šli so na kolesarski izlet. 
d) Delali smo domačo nalogo. 
e) Šli sta na gledališko predstavo. 

 
39. a) Zvečer je Katja brala knjigo.  

b) V soboto je Jure igral hokej. 
c) Včeraj je mama skuhala odlično kosilo. 
č) Prvo uro sta Katarina in Urša pisali test. 
d) Na zabavi so prijateljice poslušale glasbo. 
e) V nedeljo je mama naredila torto. 

 
40. a) Jakob je popoldne plaval. Jakob se je popoldne učil. 

b) Anja je zjutraj tekla. Anja se je zjutraj tuširala. 
c) Tim je zvečer bral. Tim se je zvečer umil. 
č) Sošolci so popoldne kolesarili. Sošolci so se popoldne pogovarjali. 
d) Prijatelji so včeraj plavali. Prijatelji so se včeraj zabavali. 

 
41. a) Sošolec se uči matematiko. Sošolec se je učil matematiko. 

b) Zvečer gremo na pijačo. Zvečer smo šli na pijačo. 
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c) Marjan in Jasna pišeta elektronsko pošto. Marjan in Jasna sta pisala elektronsko pošto. 
č) A greš na zabavo? A si šel na zabavo? 
d) Vsak dan ponavljamo snov za maturo. Vsak dan smo ponavljali snov za maturo. 
e) Gresta na morje. Šla sta na morje. 
f) Moja sestra pleše salso. Moja sestra je plesala salso. 
g) Eva in Tomaž se pogovarjata. Eva in Tomaž sta se pogovarjala.  

 
42. se je zbudila, se je učila, se je pogovarjala, je šla, se je zabavala. 
  
43. a) sem spala, sem šla, Srečala sem, sva se pogovarjali, sem pospravljala, sem se učila, je, peljala, 

je bil 

b) smo šli, Hodili smo, smo šli, Pojedli smo, se vrnili, sem delala, vadila, sem dobila, Prišel je, 
Igrala sva 

c) smo imeli, smo tekli, skakali, delali, smo vadili, metali, smo kartali, igrali 

č) smo šli, smo peli, smo imeli, smo gledali, Imeli smo se, sem, spala 

d) je bil, smo pisali, je razlagala, nisem razumela, je vprašala, nisem znala, sem dobila, smo šli, 
smo izbrali, sem se odločila, je bil, smo imeli, sem pozabila, sem govorila, je bil, Dobila sem, smo 
imeli, sva šli 

 
44. Primeri rešitev: 

a) Vedno naredim domačo nalogo. 
b) Včasih tečem. 
c) Vsak dan jem zajtrk. 
č) Enkrat na mesec grem v kino. 
d) Dvakrat na dan vadim kitaro. 
e) Trikrat na teden igram nogomet. 
f) V prostem času rad poslušam glasbo in berem. 
g) Za vikend kolesarim. 
h) Ko imam veliko dela, malo spim. 
i) Ko imam čas, brskam po internetu. 
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1.  

 
 
2. OBLAČILA: krilo, hlače, spodnje perilo, majica, pulover, jakna, obleka, kavbojke, nogavice, srajca, 

plašč, kratke hlače, kopalke 
POKRIVALO: kapa 
OBUTEV: čevlji, copati 
MODNI DODATEK: pas, rokavice, šal, očala, ura 

 
3. majica – majici – majice  

šal – šala – šali 
plašč – plašča – plašči 
krilo – krili – krila 
pulover – puloverja – puloverji 
jopica – jopici – jopice 
srajca – srajci – srajce 
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4. a) To so čevlji. 
b) To je rokavica. 
c) To so nogavice. 
č) To so škornji. 
d) To je copat. 

 
5. a) Majica je rumena.   

b) Krilo je zeleno. 
c) Kapa je rdeča. 
č) Pulover je roza. 
d) Kavbojke so modre. 
e) Hlače so rjave. 
f) Kratke hlače so vijolične. 
g) Čevlji so črni. 
h) Copati so rumeni. 
i) Športni copati so oranžni. 
j) Očala so bela. 

 
6. a) Kakšna je srajca?   

b) Kakšen je nahrbtnik? 
c) Kakšne so kopalke? 
č) Kakšne so kratke hlače? 
d) Kakšno je krilo? 
e) Kakšen je pulover? 
f) Kakšna je obleka? 
g) Kakšni so čevlji? 
h) Kakšni so copati? 
i) Kakšno je spodnje perilo? 

 
7. a) Kakšna je kapa? Rdeča. 

b) Kakšno je krilo? Zeleno. 
c) Kakšna je jakna? Siva. 
č) Kakšne so kopalke? Roza. 
d) Kakšni so čevlji? Črni. 
e) Kakšna je trenirka? Oranžna. 
f) Kakšen je pas? Rjav. 
g) Kakšna so očala? Rdeča. 
h) Kakšni so copati? Vijolični. 

 
8. a) Imam krilo. / Brala sem knjigo. / Iščem radirko. / Potrebujem kolo. / Našla sem ključ. / Imam 

računalnik. 
 

b) Imam barvici. / Kupila sem krili. / Iščem mapi. / Kupim knjigi. / Imam računalnika. / 
Potrebujem zvezka. 

 
c) Imam zvezke. / Jem piškote. / Povabili smo starše. / Obuli smo copate. / Nosim očala. / 
Potrebujem svinčnike. / Kupila sem barvice. / Poznam učitelje. / Kupila sem škornje. / Srečali smo 
učenke.  
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č) Oblekla sem novo bluzo. / Kupim nova zvezka. / Videl sem lepi mesti. / Nosim elegantne čevlje. 
/ Maja rada nosi lepe uhane. / Kupila sem modro krilo. / Imam dobri prijateljici. / Ali poznaš moji 
sosedi? / Videli smo lepa mesta. / A ti lahko predstavim Majine sošolke?  

 
9. a)  

To je majica. Nosim majico.  
To je spodnje perilo. Nosim spodnje perilo. 
To je pulover. Nosim pulover. 
To je ura. Nosim uro. 
To je šal. Nosim šal. 
To je kapa. Nosim kapo. 
To je obleka. Nosim obleko. 
To je bunda. Nosim bundo. 
To je pas. Nosim pas.  

 
b)   
To sta jakni. Imam jakni. 
To sta krili. Imam krili. 
To sta trenirki. Imam trenirki. 
To sta jopici. Imam jopici. 
To sta šala. Imam šala. 
To sta puloverja. Imam puloverja.  
 
c)  
To so puloverji. Imam puloverje. 
To so kape. Imam kape. 
To so srajce. Imam srajce.  
To so obleke. Imam obleke. 
To so plašči. Imam plašče. 
To so krila. Imam krila. 
 
č)  
To so čevlji. Nosim čevlje. 
To so škornji. Nosim škornje. 
To so copati. Nosim copate. 
To so nogavice. Nosim nogavice. 
To so rokavice. Nosim rokavice. 
To so športni copati. Nosim športne copate. 
 
d)  
To so očala. Nosim očala. 
To so hlače. Nosim hlače. 
To so kavbojke. Nosim kavbojke.  

 
10. Meta nosi nogavice. Meta nosi majice. Meta nosi krila. 

Marko bere knjige. Marko bere časopis. Marko bere revije. 
Anja gleda filme. Anja gleda fotografije. Anja gleda slike. 
Direktor ima računalnika. Direktor ima telefona. Direktor ima hiši. 
Janez je hruške. Janez je jabolka. Janez je pomaranče. 
Mama išče ključe. Mama išče očala. Mama išče rokavice. 
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Jan potrebuje škarje. Jan potrebuje barvice. Jan potrebuje svinčnike. 
 
11.  

 
 
12. tri majice, dve spodnji majici, tri puloverje, dva šala, čevlje, dve jopici, hlače, eno obleko, copate, 

dve krili 
 
13. a) novi  

b) kratke 
c) topla 
č) rumeno 
d) zelen 

 
14. Primeri rešitev: 

Oseba 1: nosi dolgo rdečo obleko, ogrlico, očala … 
Oseba 2: nosi rdeče kratke hlače, črtasto majico, očala, klobuk … 
Oseba 3: nosi zeleno kratko majico, zelene hlače, zelene škornje … 
Oseba 4: nosi športne copate, nogavice, kratke hlače, kapo … 
Oseba 5: nosi dolg črn plašč, rjave škornje … 
Oseba 6: nosi škornje, kratko krilo, roza kratko majico, uhane … 
Oseba 7: nosi športne copate, nogavice, zelene kratke hlače, pas, kratko majico, kapo … 
Oseba 8: nosi vijolične čevlje, dolge hlače, srajco, klobuk … 

 
15. a) 

 
 

16. a) kavbojke, majico, žive barve 
b) rock glasbo, črna barva, uhane, verižico 
c) modro barvo, kratka krila, kratke oblekice, nenavadni čevlji 
č) črna oblačila, črne hlače, črne majice, črne čevlje, črno jakno 
d) hlače, krilo, dolge majice, široke puloverje, trenirko, superge 
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17.  

 
 
18. Primeri rešitev: 

a) Ko grem v šolo, ponavadi oblečem kavbojke in majico.  
b) Ja, doma nosim trenirko, ker imam rad/a udobna oblačila. 
c) Ja, nosim očala. So rdeča in zelo moderna. Nosim tudi sončna očala. 
č) Mislim, da je letos moderna siva barva. 
d) Všeč mi je Adidas, ker imam rad/a športna oblačila. 

 
19. POMLAD, POLETJE, JESEN, ZIMA 
 
20. a) Poletje., b) Torek., c) Poleti., č) V ponedeljek., d) V sredo. ,e) Pozimi., f) Jesen., g) Petek. 
 
21.  

 
 

22.  

 
 
23. a) Sonce sije./Sončno je.  

b) Megla je./Megleno je. 
c) Dež pada./Dežuje. 
č) Sneg pada./Sneži. 
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d) Oblačno je. 
e) Vroče je. 

 
24. Zjutraj je bila megla in dvanajst stopinj. 

Dopoldne je bilo sončno in dvajset stopinj. 
Popoldne je pihal veter in je bilo sedemnajst stopinj. 
Zvečer je bilo oblačno in petnajst stopinj. 
Ponoči je padal dež in je bilo trinajst stopinj. 

 
25. Primer rešitve: 

V torek bo oblačno in deset stopinj. V sredo bo veter in sedem stopinj. V četrtek bo oblačno in 
šest stopinj. V petek bo dež in štiri stopinje. V soboto bo sneg in minus dve stopinji. V nedeljo bo 
sneg in minus pet stopinj.  

 
26. a)  

1. bo igral  
2. bo kupil 
3. bom pisal/a 
4. bo jedla 
5. se bo učil 
6. boš kuhal/a  
7. bo poslušal 
8. bo oblekla  
9. bo šla 
10. bo vzel 
 
b)  
1. bosta vstala 
2. bosta poslušala  
3. bova pila 
4. bosta nakupovali  
5. bosta igrala 
6. bova brala 
7. bosta spala 
8. bosta smučala 
9. bosta šli 
10. bosta šla 
 
c)  
1. bojo/bodo študirale 
2. se boste učili 
3. bomo pisali 
4. bojo/bodo kupili 
5. bojo/bodo igrali  
6. bojo/bodo delali  
7. bomo imeli 
8. bojo/bodo 
9. bomo gledali 
10. bojo/bodo jedli 
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27. Vstala bom ob sedmih. 
Potem bom pojedla zajtrk. 
Ob osmih bom šla v šolo. 
V šoli bom poslušala in se učil/a. 
Domov bom šla ob dveh. 
Doma bom pojedla kosilo. 
Popoldne bom vadila kitaro in delala domačo nalogo. 
Zvečer bom gledala televizijo ali brala knjigo. 

 
28. Primeri rešitev: 

Maja bo rolala. 
Špela bo poslušala glasbo.  
Lenart bo šel na bazen./Lenart bo plaval.  
Simon bo kolesaril.  
Petra bo šla v hribe./Petra bo potovala. 

 
29. Primeri rešitev: 

V torek bo šel na bazen in plaval. V sredo bo imel zabavo za rojstni dan. V četrtek bo igral 
košarko. V petek bo šel v kino. V soboto bo igral odbojko. V nedeljo bo šel na izlet. 

 
30. bo, Delali bodo, bodo imeli, Pisali bodo, bodo imeli, bo razlagala, bodo, reševali, bodo poslušali, 

bodo igrali, bodo šli 
 
31. a) bo plavala 

b) bo jedel 
c) se bo učila 
č) bo gledal 
d) bo igral  
e) bo plesala  
f) se bo sprehajala 
g) bo srečal 

 
32. boste videli, boste plavali, se boste sončili, se boste vozili, boste kolesarili, boste šli, boste plesali, 

boste jedli, boste igrali, boste počivali, se boste zabavali 
 
33. kupiti – Kupil bom novo kolo. 

iti – Šel/Šla bom na morje. 
biti – Pospravil/a boš sobo. 
jesti – Jedel bo kosilo. 
gledati – Gledala bo televizijo. 
poslušati – Poslušali bomo koncert. 
fotografirati – Fotografirali boste naravo. 
najti – Našel/Našla boš ključe. 
plesati – Plesali bojo/bodo salso. 
tuširati se – Zvečer se bom tuširal/a. 
voziti se – Vozil/a se boš na trening. 

 
34. Maja bo brala knjigo. 

Ti boš kuhala.  
Učenci bojo/bodo igrali nogomet.  
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Učiteljice bojo/bodo pile kavo.  
Učenka bo risala.  
Mi bomo šli v hribe.  
Ona bo gledala televizijo.  
Matej bo nakupoval.  
Jaz bom plaval.  
Onadva bosta smučala.  
Miha bo jedel zajtrk.  
One bojo/bodo kolesarile.  
Jaz se bom tuširala.  
Nataša bo pisala nalogo.  
Ti boš tekla.  
Onidve bosta telefonirali.  
Vidva bosta plesala.  
Onadva bosta šla v kino.  
Midve bova šli v šolo.  
Midva bova igrala košarko. 

 
35. a)  

1. Jakob ne bo plaval. 
2. Maja ne bo plesala. 
3. Jutri ne bom rolal. 
4. Ti ne boš tekla na maratonu. 
5. Jaz ne bom nakupovala. 
6. Mama ne bo utrujena. 
7. Jutri ne bom dolgo spala. 

 
b) 
1. Midva ne bova fotografirala. 
2. Maja in Ana ne bosta na Facebooku. 
3. Vidva ne bosta kolesarila. 
4. Medve ne bova kuhali. 
5. Peter in Jakob ne bosta spala. 
6. Onadva se ne bosta učila. 
7. Tanja in Branka ne bosta drsali. 

 
c)  
1. Mi ne bomo risali. 
2. Učenci ne bojo/bodo klepetali. 
3. Otroci ne bojo/bodo lepo peli. 
4. Vi ne boste plesali. 
5. Učiteljice se ne bojo/bodo pogovarjale. 
6. Učitelji ne bojo/bodo šli na ekskurzijo. 
7. Dijakinje se ne bojo/bodo učile v knjižnici. 

 
36. a)  

1. Tina in Ana bosta učiteljici. – Tina in Ana ne bosta učiteljici. – Ali bosta Tina in Ana učiteljici? 
2. Jutri bo snežilo. – Jutri ne bo snežilo. – Ali bo jutri sneg? 
3. Učenci bodo utrujeni. – Učenci ne bodo utrujeni. – Ali bodo učenci utrujeni? 
4. Test bo lahek. – Test ne bo lahek. – Ali bo test lahek? 
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5. Ekskurzija bo zanimiva. – Ekskurzija ne bo zanimiva. – Ali bo ekskurzija zanimiva? 
6. Učilnice bodo nove. – Učilnice ne bodo nove. – Ali bodo učilnice nove? 
7. Jutri bo vroče. –  Jutri ne bo vroče. – A bo jutri vroče? 

 
b)  
1. Maja bo veliko potovala. – Maja ne bo veliko potovala. – Ali bo Maja veliko potovala? 
2. Šel boš na izlet. – Ne boš šel na izlet. – Ali boš šel na izlet? 
3. Tina in Ana bosta dolgo spali. – Tina in Ana ne bosta dolgo spali. – Ali bosta Tina in Ana dolgo 
spali? 
4. Otroci bodo šli na ekskurzijo. – Otroci ne bodo šli na ekskurzijo. – Ali bodo šli otroci na 
ekskurzijo? 
5. Peter bo dolgo telefoniral. – Peter bo dolgo telefoniral. – Ali bo Peter dolgo telefoniral? 
6. Vi boste dolgo plavali. – Vi ne boste dolgo plavali. – Ali boste vi dolgo plavali? 
7. Marko in Jakob bosta poslušala. – Marko in Jakob ne bosta poslušala. – Ali bosta Marko in 
Jakob poslušala? 

 
37. a) bomo šli na sprehod 

b) bomo igrali družabne igre  
c) bomo igrali košarko 
č) bomo oblekli jakno  
d) bomo doma 
e) bomo šli v gore 
f) bomo vzeli dežnik 
g) bomo šli na morje 

 
38. Primeri rešitev:  

a) Na ekskurzijo bomo šli, če bo lepo vreme. 
b) Če bo oblačno, bom vzel dežnik.  
c) Če bo lepo vreme, bomo kolesarili.  
č) Na sprehod bomo šli, če bo toplo.  
d) Če bo slabo vreme, bomo igrali igrice na računalniku. 
e) Če bo padal sneg, bomo ostali doma. 

 
39. Včeraj je bil petek. – Danes je petek. – Jutri bo petek. 

Šli smo na izlet. – Gremo na izlet. – Šli bomo na izlet. 
Vzel/a sem sendviče in sok. – Vzamem sendviče in sok. – Vzel/a bom sendviče in sok. 
V nahrbtnik sem dal/a tudi fotoaparat. – V nahrbtnik dam tudi fotoaparat. – V nahrbtnik bom 
dal/a tudi fotoaparat. 
Peljali smo se na Gorenjsko. – Peljemo se na Gorenjsko. – Peljali se bomo na Gorenjsko. 
Ustavili smo se v Vrbi. – Ustavimo se v Vrbi. – Ustavili se bomo v Vrbi. 
Ogledali smo si Prešernovo rojstno hišo. – Ogledamo si Prešernovo rojstno hišo. – Ogledali si 
bomo Prešernovo rojstno hišo. 
Potem smo šli na Bled. – Potem gremo na Bled. – Potem bomo šli na Bled. 
Tam smo plavali in se vozili s čolnom. – Tam plavamo in se vozimo s čolnom. – Tam bomo plavali 
in se vozili s čolnom. 
Fotografiral/a sem jezero in otok. – Fotografiram jezero in otok. – Fotografiral/a bom jezero in 
otok. 
Domov smo se vrnili šele zvečer. – Domov se vrnemo šele zvečer. – Domov se bomo vrnili šele 
zvečer. 
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40. Mislim, da bo danes sončno. 
Jutri bo oblačno.  
Danes je megleno.  
Mislim, da bo jutri padal dež. 
Mislim, da bo danes pihal veter. 
A misliš, da bo jutri snežilo? 

 
41. je, obiščejo, peljejo, poskusijo, veslajo, se sprehajajo, je, ima, plavamo, je, drsamo 
 
42.  

 
 
43. izlet, sendviče, nahrbtnik, jakno, gore, travnike, kartice, restavracijo, rože, domov 
 
44. 2, 1, 3, 5, 4 
 
45. Kdo: učenci 7. a 

Kam: na Dolenjsko 
Zbor: ob 7:45 
Odhod: ob 8:00 
Program: Kostanjevica na Krki (samostan, galerija) → Kostanjeviška jama → kosilo → Muljava 
Prihod domov: ob 18:00 

 
46. a)  

Zbrali se bomo, Avtobus bo odpeljal, Najprej si bomo ogledali, Potem se bomo odpeljali, Tam se 
bomo kopali, Domov se bomo vrnili 

 

b) Primer rešitve:  
Luka Novak 
Sončna cesta 1 
1000 Ljubljana 

 

Dragi Luka! 
Pošiljam ti lepe pozdrave iz Prekmurja. Ogledali smo si krajinski park Goričko. Bilo je zelo 
zanimivo. Šli smo tudi v Moravske toplice. Tam smo se kopali in zabavali. Jedli smo prekmursko 
gibanico.  
Se vidiva v šoli, lepo se imej!                                                     Tjaša. 
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47.   

 
 
48. a) dežnik 

b) športni copati 
c) krilo 
č) razglednica 
d) nahrbtnik 
e) kremna rezina 

 
49.   

2 Oh, škoda. 
1 Jutri ne gremo na izlet. 
 
2 Ne, hvala. 
1 Boš sok? 
 
2 O, super. 
1 Ogledali si bomo tudi Ptuj. 
 
1 Kaj je narobe? 
2 Joj, ne vem, kam sem dala ključe. 
 
1 Utrujena sem. 
2 Jaz tudi. 
 
2 Izgubil sem mobitel. Ne vem, kam sem ga dal. 
1 Kaj iščeš? 
 
2 Jaaa, odlična je! 
1 Mmm, ta pica je res dobra. 
 
2 A res? Hvala. 
1 To krilo ti res paše. 
 
1 Koliko je ura? 
2 Joj, ne vem. Poglej na telefon. 
 
1 Učiteljica, oprostite, ker sem zamudil. 
2 Je že v redu. 
 
2 Ah, nič. Žalostna sem, ker sem slabo pisala matematiko. 
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3 Ne skrbi! Saj bo vse v redu! 
1 A je kaj narobe? 
 
2 Slabe volje sem. 
1 A si v redu? 
3 Zakaj pa? 

 
50. Primeri rešitev: 

a) Če bomo pisali test, ti bom pomagal. 
b) Bundo bom oblekla, ko bo hladno. 
c) Prišla bom, ko bom naredila domačo nalogo. 
č) Če bo v nedeljo sončno, bomo šli na izlet. 
d) Ne grem na morje, ampak bom šel na tečaj slovenščine. 
e) Rada se učim slovenščino, ker imam zabavno učiteljico. 
f) Všeč mi je šport, ker sem rad aktiven. 
g) Rad plavam in tečem. 
h) Ni mi všeč zgodovina, ker veliko pišemo. 
i) Ne maram plavati, ker je voda mrzla. 
j) Mislim, da bo težek test. 
k) Ali boš sok ali kakav? 

 
 
 
 
 
 


