
 
Spoštovane učenke in učenci! 
 
Kot smo se zadnje dneve v šoli pogovarjali, je zdaj prišel čas, ko boste 
morali kljub svoji mladosti pokazati veliko mero samostojnosti in 
odgovornosti. Ne le pri učenju, temveč tudi pri organizaciji 
vsakodnevnega življenja, pomoči staršem, odpovedovanju družabnih 
stikov s prijatelji, vrstniki, sorodniki. Ne boste obiskovali treningov, 
glasbene šole, kina, knjižnice, ne boste hodili na izlete …  
 
Po pogovorih sem bila ponosna na vas. Prepričali ste me, da se v tako 
zahtevni situaciji, ki nas je doletela, na vas lahko zanesemo in vam 
zaupamo!  
 
Pouk bo potekal na daljavo, vsak dan boste prejeli delo, ki ga boste 
morali opraviti doma. 
Predvsem boste ponavljali in utrjevali svoje znanje. Dodatno boste še 
sami poiskali različne interaktivne vaje na spletu in prebrali kakšno 
knjigo.  
 
 
Srečno! 
 
 

Učiteljica Mira Vidmar, prof. 
  

 
 

 

Vse naloge (vsak dan) prepisujte v zvezek.        
 
Vsak dan opremite z datumom.  
 

……………………………………………………………………………………. 
 
  



1.Uporabite glagol MORATI ali MOČI. 
 
Vsako jutro _________ vstati ob 7. uri.  

Janezu bom _________ pomagati, ker sem obljubila.  

Nisem se _________ upirati, ker je močnejši.  

Mija ni _________ na izpit. Ni bilo časa, zato so _________ lačni na pot. 

Žejni niso _________ delati.   

Kdo _________ preplavati tako široko reko? 

 _________ že, toda nočem. 

 

 

2. Izberite ustrezen zaimek. 

 

Vsak otrok ima rad njegove/svoje starše.  

V moji/svoji mladosti še pomisliti nisem smel na disko.  

Mama mi je pripovedovala, česa se spominja iz njenih/svojih otroških 

dni.  

Pokaži tvojo/svojo osebno izkaznico, kajti tvoja/svoja je še veljavna. 

Mojo/Svojo knjigo sem pozabila doma na omari, njegovo pa imam v avtu. 

V Karantaniji so Slovenci volili njihove/svoje kneze. 

 

3. Podčrtajte pridevnike in jim določite stopnjo (osnovnik, 
primernik, presežnik). Pridevnike izpišite. 

 

Homer velja za največjega pesnika antične Grčije. Iliada opisuje 

dogodivščine junakov, ki so sodelovali v slavni trojanski vojni, Odiseja pa 

pripoveduje o dolgoletnem Odisejevem vračanju na rodno Itako. Iliada in 

Odiseja sta najzvestejši priči grške kulture. 

 



4. Sklanjajte samostalnike. 
 

IMENOVALNIK RODILNIK DAJALNIK TOŽILNIK MESTNIK ORODNIK 

bukev ed.  bukvi   bukvijo 

mati ed.     materjo 

hči ed. hčere     

Luka ed. Luka/Luke     

gospa ed.   gospe  gospe  

gospe dv. gospa   gospeh  

gospe mn.  gospem   gospemi 

perut ed.     perutjo 

otroci mn.     otroki 

pljuča mn. pljuč     

oko ed.      

očesi dv.     očesoma 

oči mn.      

 
 


