
Dopolnilni pouk slovenščine v četrtek, 19. marca 2020 

 

1. V spodnjih premih govorih manjkajo ločila. Prepišite ju s pisanimi črkami, dodajte ločila 

in pazite na veliko in malo začetnico. Obkrožite dobesedna navedka in spremenite njun 

položaj. 

 

KATARINA JE VPRAŠALA MILANA ALI SI MI PRINESEL DVA KOZARCA LIPOVEGA MEDU 

 

Katarina je vprašala Milana: „Ali si mi prinesel dva kozarca lipovega medu?“ 

 

„Ali si mi prinesel dva kozarca lipovega medu?“ je Katarina vprašala Milana. 

 

NISEM POSPRAVIL SOBE JE MIHEC PRIZNAL MAMI OLGI 

 

„Nisem pospravil sobe,“ je Mihec priznal mami Olgi. 

 

Mihec je priznal mami Olgi: „Nisem pospravil sobe.“ 

 

2. Za kateri lastni imeni gre? Zapišite ju s pisanimi črkami in razložite njun zapis. 

 

JULIJSKE ALPE   

 

Julijske Alpe 

 

Zemljepisno nenaselbinsko lastno ime 

 

Pri večbesednem zemljepisnem nenaselbinskem lastnem imenu pišemo prvo besedo vedno 

z veliko, vse ostale besede, ki sledijo, pa pišemo z veliko le pod pogojem, če so lastna imena. 

Julijske je prva beseda, zato jo pišemo z veliko. Alpe je druga beseda in lastno ime, zato jo 

pišemo z veliko. 

 

TRNOVSKI GOZD  

 

Trnovski gozd 

 

Zemljepisno nenaselbinsko lastno ime 

 

Pri večbesednem zemljepisnem nenaselbinskem lastnem imenu pišemo prvo besedo vedno 

z veliko, vse ostale besede, ki sledijo, pa pišemo z veliko le pod pogojem, če so lastna imena. 



Trnovski je prva beseda, zato jo pišemo z veliko. Gozd je druga beseda in občno ime, zato jo 

pišemo z malo. 

 

3. V spodnji povedi poiščite samostalnike (4), glagola in osebni zaimek in jim določite 

lastnosti. 

 

Veterinarji plešastega ježa ne bodo izpustili v naravo, dokler mu ne bodo na kakšen način 

pomagali. 

 

Izpis 

samostalnika 
Spol Število Sklon Vprašalnica 

veterinarji m. sp. mn. I Kdo ali kaj? 

ježa m. sp. ed. R Koga ali česa? 

(v) naravo ž. sp. ed. T (V) koga ali kaj? 

(na) način m. sp. ed. T 
(Na) koga ali 

kaj? 

 

Izpis glagola Oseba Število Čas 

ne bodo izpustili 3. os. mn. prih. 

ne bodo pomagali 3. os. mn. prih. 

 

Izpis osebnega 

zaimka 
Oseba Število Sklon Vprašalnica 

mu 3. os. ed. D 
Komu ali 

čemu? 
 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


