
 

Predmet: SLOVENŠČINA 

Učim se: 

 kaj s samostalniki poimenujemo, 

 kako se po samostalnikih vprašamo. 

1. URA: Prepoznavam samostalnike  

Pozor! Mi smo se o samostalnikih že učili, vendar pa želim, da ponovite 

znanje o njih po naslednjih usmeritvah.  

 
Če imaš  možnost, si oglej  PPT Samostalnik 1. 
 

Naš svet je sestavljen iz besed.  
 

                                                            Nekatere povedo, kaj kdo dela.  

 

Radovedna   Tina     bere. 
     Nekatere opisujejo. 

  

 

 

 

 
Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo: bitja (to so osebe, živali in rastline), 

stvari in pojme. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Poglej okoli sebe. Kaj vse vidiš? Je ob tebi kakšna žival? Katera? Vidiš kakšno osebo? 

Kdo je to? Na vprašanja si odgovoril/-a s samostalniki. Naštel/-a si različne predmete 

in bitja.  
 

Kako pa sploh vemo, ali je neka beseda samostalnik? Pri tem si pomagamo z dvema 

vprašalnicama.  

 

Kako bi se vprašala/-a po podčrtanih besedah? 
 

Prodajalka me je lepo pozdravila.            Kdo me je lepo pozdravil? 

Izgubila sem ključ.                                        Kaj sem izgubila? 

Čas hitro teče.                                              Kaj hitro teče? 
 

Po samostalnikih se vprašamo z vprašalnicama KDO ali KAJ (je to).  

Vprašalnico KDO uporabimo za osebe: npr. Kdo mi je vzel zvezek? Marjeta. 

Vprašalnico KAJ uporabimo za živali, rastline, stvari in pojme: npr. Kaj imaš v roki? 

Nalivno pero.   

Nekatere pa poimenujejo, oziroma odgovarjajo na vprašanje 

»Kdo ali kaj je to?«. Tem besedam rečemo SAMOSTALNIKI. 

             poštar                  slon                 palma                 miza                objem  



 

Sedaj vzemi SDZ 2. del in poglej, ali imaš na straneh 18–21 rešene naloge 1–10. Če 

kaj manjka, reši ali popravi. 

 

Učim se:  

 kaj s samostalniki poimenujemo, 

 kako se po samostalnikih vprašamo. 

2. URA: Prepoznavam samostalnike 
Vzemi zvezek za jezik in kar še enkrat napiši:  

 
V  zvezku že imaš narisano preglednico (če je kdo nima, naj jo nariše). Prav tako jo 

nariši še enkrat, če slučajno nimaš več prostora: 
Osebe Živali Rastline Stvari Pojmi 

 

 

 

 

 

 

    

 
Preberi besedilo s slikami, ki je v prilogi. Sličice (ki predstavljajo samostalnike) 

poimenuj in jih vpiši v preglednico. (Primer: Polonca in Peter sta osebi, zato ju v 

razpredelnici zapišem v stolpec »osebe«.)  

 
Izberi si tri različne črke iz svojega imena (če zmanjka črk, uporabi črke iz priimka) in 

na vsako od teh črk v razpredelnico zapiši po eno osebo, žival, rastlino stvar in 

pojem.  

 

Primer: 
Osebe Živali Rastline Stvari Pojmi 

kuhar koala kaktus kuhalnica krohotanje  

 



 

Vzemi SDZ 2. del in na strani 21 reši nalogi 11 in 12 (če še nista). 

 

IZZIV: Z družinskimi člani se igrajte igro s samostalniki. Vsak igralec si na list papirja 

nariše razpredelnico, kot so prikazane zgoraj. Igralci izberete črko tako, da potem, 

ko nekdo izgovori: »en, dva, tri, vse se razprši«, vsak igralec pokaže določeno število 

prstov. Seštevek vseh prstov da črko abecede. Na določeno črko poiščete 

samostalnike, ki poimenujejo osebo, žival, rastlino, stvar in pojem. Ko prvi igralec 

konča, reče »Stop«, vsi ostali pa prenehajo pisati. Vsak pravilen odgovor šteje točko. 

Zmaga tisti, ki doseže največje število točk.  

 

 

Učim se:  

 

3. In 4. URA:  Spol samostalnika 

Če imaš to možnost, si oglej PPT Samostalnik 2. 

 

Samostalnikom lahko določimo spol. To je moški, ženski in srednji spol.  

 

Pri moškem spolu si pomagamo z besedico TISTI. 

Pri ženskem spolu si pomagamo z besedico TISTA. 

Pri srednjem spolu si pomagamo z besedico TISTO.  

 

Preberi si naslednjo poved: 
Na mizi leži svinčnik.  

 

Samostalnika sta podčrtana. Zanima me samostalnik mizi.  

Kako bi temu samostalniku določili spol? 

 

Tako, da besedo postavimo v SLOVARSKO OBLIKO. To pomeni, da jo moramo 

postaviti v tako obliko kot je v slovarju.  

PR:. 

Mizi – slovarska oblika MIZA                MIZA: ženski spol 

Se spomnite? 

 

Vzemi SDZ, 2. del, in na straneh 22–26 reši od13.–19. naloge(oz. preglej, kar manjka.) 

 

Uri se v vajah na naslednji spletni povezavi.  

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html 

 

Izbiraj med nalogami OZNAČI SAMOSTALNIK, SAMOSTALNIK – ZBIRKA NALOG, SPOL 

SAMOSTALNIKA 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html


 


