
1. Glasno preberi besedilo, nato samostalnike podčrtaj z 

rdečo barvo, pridevnike pa z zeleno. 

 

Prijazna zobozdravnica Katja začne zdravniško delo opravljati 

točno po začrtanem urniku. Na njeno zahtevo zobna asistentka 

pokliče najzgodnejšega pacienta v ordinacijo in ga popelje k 

velikemu mogočnemu stolu. Nanj se pacient usede, gospa Katja 

pa najprej pregleda pacientovo ustno votlino, nato pa s 

posebnim zrcalcem še vsak beli zob posebej. Ugotoviti želi, ali 

je zobna gniloba načela kateri zob. V oboleli zob zavrta s 

tankim svedrom in tako odstrani bolni del. Luknjico najprej 

razkuži, nato zalije z belo zalivko. Na koncu preveri, ali je 

pacientov ugriz pravilen. Delo je opravljeno, pacient pa je 

zadovoljen. 

 
2. Iz četrte povedi izpiši vse samostalnike in jih določi 
(spol, število, sklon). gniloba – ž. sp., ed., imenovalnik; zob – 
m. sp., ed., tožilnik  

 
 
3. Samostalnike v oklepajih postavi v pravilno obliko. 
 
Na mostu so obnovili ograjo. Gospe Jurčič so v šoli  
povedali, da njenega sina  že dolgo ni k pouku. Na rečnem 
bregu se je trlo ribičev, nekaj pa je bilo tudi kopalcev. Vlaka 
bi že morala odpeljati s peronov, a strojevodij še ni bilo v 
lokomotivah. 
 

 
4. Določi vrsto pridevnikov v spodnji tabeli (lastnostni, 
vrstni, svojilni). 
 

Pridevnik Vrsta Pridevnik Vrsta 

Telefonski (imenik) vrstni Asfaltna (cesta) vrstni 

Tadejeva (sestra) svojilni Dišeče (kosilo) lastnostni 

Umazan (avto) lastnostni Matematični 

(zvezek) 

vrstni 

Sivo (nebo) lastnostni Učiteljičina (knjiga) svojilni 



5. Stopnjuj pridevnike. 
 

Osnovnik Primernik Presežnik 

visok višji najvišji 

globok globlji najgloblji 

zlat bolj zlat najbolj zlat 

kratek krajši najkrajši 

gladek bolj gladek najbolj gladek 

 
 
6. Pridevnike v povedih pravilno stopnjuj. 
 

Klop je daljša od mize. Zob je eden trših delov telesa. 

Moja zobozdravnica je prijaznejša od vseh zobozdravnic. Bela 

zalivka je boljša od amalgamske. Marko je hiter pri umivanju 

zob, a njegova sestra je še hitrejša. 

 
 
7. Iz povedi izpiši osebni zaimek in določi nanašalnico 

(beseda, ki jo zaimek nadomešča). 
 

Marko je prišel na obisk, zato sem se napotil do 

njega. 

Zaimek: njega                       Nanašalnica: Marko 
 
 
8. Osebne zaimke v oklepaju postavi v ustrezen sklon. 
 

O meni nisi mogel slišati ničesar slabega. Naš izgubljeni kuža je 
pri njem našel zatočišče. Od vas smo pričakovali le najboljše in 
res nas niste razočarali. Ali vaju nič ne zanima, kaj drugi mislijo 
o tem? Z njima sem hodila na plesne vaje. Vsaj njej moraš 
povedati resnico. Mene ni strah teme in duhov. Ali te zanimajo 
NLP in vesolje? Nalij ji malo vode, saj je žejna. Vzemi šal, saj 
ga boš morda potreboval. Skrbi me za vaju in njiju. Naju so 
povabili na zabavo. Začudeno sem se zazrl vanj. Nisem jih 
obvestil o spremembi. 
 



9. Števnike zapiši z besedo oz. s številko ter določi vrsto 
števnika (glavni, vrstilni). 
 
 

Števnik Zapis števnika Vrsta 
števnika 

1000000 milijon glavni 

9059 devet tisoč devetinpetdeset glavni 

tristopetinšestdeseta 365. vrstilni 

19765. devetnajsttisočsedemstopetinšestdeseti/a vrstilni 

stodrugi 102. vrstilni 

598 petsto osemindevetdeset glavni 

3042. tritisočdvainštirideseti/a vrstilni 

2020. leta dvatisočdvajsetega vrstilni 

666 šeststo šestinšestdeset glavni 

dva tisoč petnajst 2015 glavni 

devetnajst tisoč 

štirinajst 

19014 glavni 

 


