
Preverjanje znanja 
 

Ime, priimek:                                         Datum:                            Ocena: 

 
Točke:      20-24,5=2       25-29,5=3       30-34,5=4       35-40=5 
 

1. Opiši rastlino s plakata v povedih. (4t) 
 
Kot ste naredili na plakatu, tako morate tudi tukaj zapisati podatke glede na ključne 
besede: vrsta, družina, opis (listi, cvetovi, plodovi, seme, deblo, krošnja), velikost, 
rastišče, uporabnost, lahko tudi zanimivosti (starost, domovina). 

 
 
2. Anketa. Nariši stolpčni diagram. Uporabi geotrikotnik in svinčnik. (4t) 

 
V 5. b razredu so učenci povedali, katero sadje imajo najraje. 5 učencev je izbralo 
jagode, 4 lubenice, 4 jabolka, 4 grozdje, 2 borovnice, eden pa hruške. Dodaj spremno 
besedilo. 
 
Lahko je vodoravni ali navpični stolpčni prikaz.  
 
Spremno besedilo: največ učencev je izbralo jagode, najmanj pa hruške. Enako število 

je lubenic, jabolk in grozdja. Vseh učencev je 20. 
 
 
3. Napiši dva primera za premi govor. Spremni stavek naj bo enkrat na začetku, enkrat pa 

na koncu. (2t) 
 
Tukaj imate različne primere. Pazite, kje je narekovaj, dvopičje, ločilo. Poglejte si primere, 
ki smo jih delali v šoli.  

 
4. Napiši s pisanimi črkami, pazi na velike začetnice  (6t) 
 
KRANJSKA GORA          Kranjska Gora, če je mesto, Kranjska gora, če je vzpetina. 
DVORSKA VAS                                    Dvorska vas 
VIPAVSKA DOLINA                           Vipavska dolina 
TRNOVSKI GOZD                               Trnovski gozd 
ULICA LUIZE PESJAKOVE              Ulica Luize Pesjakove 

PREŠERNOV TRG                                 Prešernov trg 
PRIMOREC                                               Primorec 
MOST NA SOČI                                     Most na Soči 
CERKNIŠKO JEZERO                        Cerkniško jezero 
ŽUPANOVA JAMA                             Županova jama 
CELJSKA KOTLINA                          Celjska kotlina 
NOVO MESTO                                     Novo mesto 
 

Pazi! Katera so naselbinska in nenaselbinska zemljepisna lastna imena? Kaj pa posebnosti? 
Vas, mesto, trg, selo, pišemo kot drugo besedo z malo črko.  



5. O čem pripoveduje pesem Vrba?  Kdo jo je napisal?  (3t) 
 
Pesem je napisal France Prešeren. Govori o svoji vasi, o želji po znanju, to željo 
primerja z goljufivo kačo. Primerja svoje življenje s tistim, ki bi ga živel, če bi ostal 
doma na kmetiji. Ko je odšel v svet, je doživel veliko razočaranj.  

 
Nekateri ste vpisali napačnega pesnika in odgovorili na kratko, niste povedali bistvene 
vsebine pesmi. 

 
 
6. Podčrtaj z oranžno barvo samostalnike, z zeleno pa pridevnike. (1t) 

 
Letalo, lenari,  neroden, dežnik, marjetica, vila, kladivo, rdeč, poglej, žirafa, drevo, predal,  

mesto, jezik, stol, vihar, štiri, joj, pralni, lep, Alešev, mož, kolo, delam, zanimiva, Marjanca, 
zobozdravnica, ljubek, žrebe.  
 
Oranžna: letalo, dežnik marjetica, vila, kladivo, žirafa, drevo, predal, mesto, jezik, stol, 
vihar, mož, kolo, Marjanca, zobozdravnica, žrebe. 
 
Zelena: neroden, rdeč, pralni, lep, Alešev, zanimiva, ljubek. 
 

Nekateri ste z zeleno podčrtali tudi besede, ki niso pridevniki!!! 
 
 

 Izpiši vse samostalnike srednjega spola. (3t) 
 
Letalo, drevo, mesto, kolo, žrebe. 

 

 Samostalnike ženskega spola postavi v dvojino. (3t) 
 
Marjetici, vili, žirafi, Marjanci, zobozdravnici. 

 

 Samostalnike moškega spola postavi v množino. (3t) 

 
Dežniki, predali, jeziki, stoli, viharji, možje. 
 

 
7. Odgovori:   (6t) 
 

        Kaj je pridevnik? 
 
Pridevnik je beseda, ki bolj natančno opiše samostalnik. 
 
 
 
 
 



Katere vrste pridevnikov poznamo in kako se po njih vprašamo? 
 
Poznamo: 

 lastnostne pridevnike, po njih se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kakšna, 

kakšno. 

 vrstne pridevnike, vprašamo se kateri, katera, katero. 

 Svojilne pridevnike, vprašamo se čigav, čigava, čigavo. 

 
Napiši po dva primera za vsako vrsto, skupaj s samostalnikom. 
 
Tukaj imate svoje primere. Če ste naredili napake, vam sporočim. 
 
V čem se ujemajo s samostalnikom? 
 
Pridevniki se ujemajo s samostalnikom v spolu in številu. 

 
 

8.   Popravi besedilo z rdečo barvo. (5t) 
 

Z dedkom sva obiskala Volčji Potok.  Tam sva občudovala drevesa 
in cvetlice.  Jaz sem se skrival  v labirintu.  Nato sva odšla na 
sladoled.  Kmalu se nam je pridružila teta Joži z družino. Prvič sem 
videl sestrično Ano, stara je dve leti. Ogled mi je bil všeč, še posebej 
pa trgovina z rastlinami. Za mamico sem kupil vijolico, zase pa 
kaktus. Dedek je kupil za babico Marijo orhidejo, saj ni mogla iti z 
nami, ker je imela pregled pri zdravniku v Novi Gorici. Ogledali 
smo si tudi razstavo paprik. Dan je bil res zanimiv.  
Stric Tomaž je kupil knjigo o vzgajanju vrtnic in nas povabil na 
kosilo. Imel je namreč rojstni dan.  Vsi smo naročili zrezke z 
različnimi prilogami, na koncu pa še kaj sladkega. 
 
Rdeče obarvane besede so bile tiste, pri katerih ste se največkrat 
zmotili. Pri popravljanju morate paziti ali je črka velika ali mala. 
Nekateri pa še ne obvladate povedi, ne veste, kje je pika (ločilo) in 
velika začetnica. 
Veliko je bilo takih, ki nikakor ne uspejo odgovoriti na vprašanje v 
celi povedi!!!! Snov prve triade! 
Dva učenca naloge še nista poslala. 
In za konec, veliko je tudi takih, ki so nalogo zelo dobro rešili.  
 
 


