
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče  

 

A Ime in priimek, razred: Odstotki: Ocena: 

  

Ustno ocenjevanje znanja                                                                                                                                                                                                          28 tč./ 

 
1. Za kateri večbesedni lastni imeni gre? (1) Zapiši ju s pisanimi črkami in razloži njun zapis. 

(1 + 2 + 1) 
 

BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA, STARI TRG OB LOŽU 
 

Bratovščina Sinjega galeba je večbesedno stvarno lastno ime, Stari trg ob Ložu pa 
večbesedno zemljepisno naselbinsko lastno ime. 
 
Bratovščina Sinjega galeba: Pri večbesednem stvarnem lastnem imenu pišemo prvo 
besedo vedno z veliko, ostale besede, ki sledijo, pa pišemo z veliko le v primeru, če je 
lastno ime. 
 
Stari trg ob Ložu: Pri večbesednem zemljepisnem naselbinskem lastnem imenu pišemo 
prvo besedo vedno z veliko, ostale besede, ki sledijo, pa tudi, razen če gre za poimenovanje 
vas, mesto, selo, trg ali za predlog. 

 

4 tč./ 

 
2. V spodnji povedi poišči besedne vrste, ki smo se jih do zdaj učili, in jim določi 

oblikoslovne lastnosti. (8 + 2,5 + 4)  
 

V primerni razdalji se nogometni igralci predklonijo in se z rokami uprejo v stegna. 
 

(v) razdalji: sam., ž. sp., ed., mest., (v) kom/čem 
igralci: sam., m. sp., mn., im., kdo/kaj 
(z) rokami: sam., ž. sp., mn., or., (s) kom/čim 
(v) stegna: sam., sr. sp., mn., tož., (v) koga/kaj 
 
(v) primerni: prid., lastnostni, osnovnik, ž. sp., ed., mest. 
nogometni: prid., vrstni, m. sp., mn., im. 
 
se predklonijo: glag., 3. os., mn., sed. 
se uprejo: glag., 3. os., mn., sed. 

 
Samostalnikom določi osnovo in končnico. (2)  
 

Osnova Končnica 

razdalj- -i 

igralc- -i 

rok- -ami 

stegn- -a 

 
Stopnjuj lastnostni pridevnik. (1) 
 

Osnovnik Primernik Presežnik 

(v) primerni (v) primernejši (v) najprimernejši 

 
Zanikaj spodnjo poved. (1) 
 

Nogometni igralec se mora opravičiti glavnemu sodniku. 
 

18,5 tč./ 
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Nogometnemu igralcu se ni treba opravičiti glavnemu sodniku. 
 

 
3. Spodnjim osebnim zaimkom določi osebo in število. (1,5 + 1,5) 

 

 Oseba Število 

(o) vaju 2. os. dv. 

njima 3. os. dv. 

tebi 2. os. ed. 

(z) menoj 1. os. ed. 

nas 1. os. mn. 

(pri) njiju 3. os. dv. 
 

3 tč./ 

 
4. V berilu poišči pesem Tišina Ivana Minattija. Preberi jo in poišči dve poosebitvi. (1) Kaj 

je značilno za to slogovno/pesniško sredstvo? (1) Kako ji pravimo s tujko? (0,5) 
 
Npr. osati pobešajo glave, / sanjajo bogve kaj. 
 
Poosebitev ali personifikacija je slogovno/pesniško sredstvo, s katerim avtor živali, 
stvarem, pojmom pripiše človeške lastnosti.  
 

2,5 tč./ 

 
OCENA nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 
ODSTOTKI 0–49 % 50–64 % 65–79 % 80–89 % 90–100 % 
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B Ime in priimek, razred: Odstotki: Ocena: 

  

Ustno ocenjevanje znanja                                                                                                                                                                                                         29,5 tč./ 

 
1. V spodnji povedi poišči besedne vrste, ki smo se jih do zdaj učili, in jim določi 

oblikoslovne lastnosti. (4 + 4 + 4 + 3) 
 

Dobro ravnotežje je zanje nekaj, kar jim je bilo položeno že v zibelko. 
 

ravnotežje: sam., sr. sp., ed., im., kdo/kaj 
(v) zibelko: sam., ž. sp., ed., tož., (v) koga/kaj 
 
je: glag., 3. os., ed., sed. 
je bilo: glag., 3. os., ed., pret. 
 
dobro: prid., lastnostni, osnovnik, sr. sp., ed., im. 
položeno: prid., lastnostni, osnovnik, sr. sp., ed., im. 
 
zanje: os. zaim., 3. os., mn., tož. (navezna oblika) 
jim: 3. os., mn., daj. 

 

15 tč./ 

 
2. V spodnjih povedih podčrtaj glagole. (1,5) V kateri časovni obliki so glagoli? (1,5) Povedi 

postavi v preteklik in jih zanikaj. (3) 
 

Enkrat na dva dni jem solato s kuhanimi jajci. 
 

Glagol je v sedanjiku. 
Enkrat na dva dni nisem jedel solate s kuhanimi jajci. 

 
Živali morajo prenašati jezo lastnika. 

 
Glagol je v sedanjiku. 

Živalim ni bilo treba prenašati jeze lastnika/lastnikove jeze. 
 

V cirkusu bodo obiskovalce zabavali spretni psički. 
 

Glagol je v prihodnjiku. 
V cirkusu obiskovalcev niso zabavali spretni psički. 

 

6 tč./ 

 
3. Katero razmerje prepoznaš med spodnjima stavkoma? (0,5) Spodnjo dvostavčno poved 

spremeni v enostavčno poved. (1) 
 

Ker me boli zob, sem obiskal zobozdravnika. 
 

Med stavkoma je vzročno razmerje. Zaradi zobobola sem obiskal zobozdravnika. 
 
Zgornjo dvostavčno poved spremeni tako, da bo izraženo posledično razmerje. (1) 
 
Zob me boli, zato sem obiskal zobozdravnika. 

 

2,5 tč./ 

 
4. V spodnjih premih govorih, zapisanih z velikimi tiskanimi črkami, manjkajo ločila. Prepiši 

ju s pisanimi črkami, dodaj ločila in pazi na veliko in malo začetnico. (2)  
 
BI MI RADA KAJ POVEDALA JO JE OSTRO VPRAŠALA 
 

2 tč./ 
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»Bi mi rada kaj povedala?« jo je ostro vprašala. 
 
»: narekovaj spodaj 
«: narekovaj zgoraj 
 
NIČESAR NISEM PRINESEL S SEBOJ JE TIHO ZAŠEPETAL FERDO 
 
»Ničesar nisem prinesel s seboj,« je tiho zašepetal Ferdo. 
 
»: narekovaj spodaj 
«: narekovaj zgoraj 

 

 
5. Kateri dve pesmi Daneta Zajca smo brali pri pouku? (1) V spletni brskalnik vtipkaj 'Dane 

Zajc Wikivir'. Z miško klikni na prvi zadetek, nato pa med pesniškimi zbirkami za otroke 
poišči zbirko Ta roža je zate (1981) in klikni nanjo. Poišči pesem Zajec (druga pesem po 
vrsti). Preberi jo in poišči besede, ki se rimajo. (1) Koliko kitic ima pesem? (0,5) Koliko 
verzov ima posamezna kitica? (0,5) V pesmi poišči neosebno glagolsko obliko in jo 
poimenuj. (1) 
 
Brali smo pesmi Numizmatiki in Moja prva pesem. Rimajo se besede spe in oglase, kdo in 
žagico, gradi in zobmi. Pesem ima tri kitice. Posamezna kitica ima štiri verze. Pogledat je 
namenilnik. 
 

4 tč./ 

 
OCENA nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

ODSTOTKI 0–49 % 50–64 % 65–79 % 80–89 % 90–100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče  

 

C Ime in priimek, razred: Odstotki: Ocena: 

  

Ustno ocenjevanje znanja                                                                                                                                                                                                          28 tč./ 

 
1. V spodnji povedi poišči besedne vrste, ki smo se jih do zdaj učili, in jim določi 

oblikoslovne lastnosti. (8 + 4 + 3,5) 
 

Pri vzreji konj so pazili, da so bile plemenske živali primernejše za klasično dresuro. 
 
(pri) vzreji: sam., ž. sp., ed., mest., (pri) kom/čem 
konj: sam., m. sp., mn., rod., koga/česa 
živali: sam., ž. sp., mn., im., kdo/kaj 
(za) dresuro: sam., ž. sp., ed., tož., (za) koga/kaj 
 
so pazili: glag., 3. os., mn., pret. 
so bile: glag., 3. os., mn., pret. 
 
plemenske: prid., vrstni, ž. sp., mn., im. 
primernejše: prid., lastnostni, primernik, ž. sp., mn., im. 
(za) klasično: prid., vrstni, ž. sp., ed., tož. 

 

15,5 tč./ 

 
2. V spodnji povedi poišči osebna zaimka, določi jima osebo, število, sklon. (4) 

 
Brez njega in njegovega tiskalnika mi ne bi uspelo natisniti referata. 

 
njega: os. zaim., 3. os., ed., rod. 

mi: os. zaim., 1. os., ed., daj. 
 

4 tč./ 

 
3. Samostalnikoma pripiši po en pridevnik vsake vrste. (1,5 + 1,5) 

 

SAMOSTALNIK LASTNOSTNI PRID. VRSTNI PRID. SVOJILNI PRID. 

počitnice dolge poletne šolarjeve 

kolo modro gorsko Tinetovo 
 

3 tč./ 

 
4. Iz zemljepisnih naselbinskih lastnih imen tvori vrstne pridevnike. (1,5) 

 
Slovenija, Novo mesto, Severna Amerika 

 
slovenski, novomeški, severnoameriški 

 

1,5 tč./ 

 
5. V spodnjih povedih podčrtaj glagol. (1) Poišči neosebno glagolsko obliko in jo poimenuj. 

(1) Zanikaj spodnji povedi. (2) 
 

Metka in Jana bosta morali ponovno pripraviti referat. 
 

Metki in Jani ne bo treba ponovno pripraviti referata. 
Pripraviti je nedoločnik. 

 
Streha ptičje hišice se je udrla pod snegom. 

 
Streha ptičje hišice se ni udrla pod snegom. 

 

4 tč./ 

 
OCENA nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

ODSTOTKI 0–49 % 50–64 % 65–79 % 80–89 % 90–100 % 



Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče  

 
 

 

 

 


