
SLOVENŠČINA – 6. razred 

UČNI LIST – samostalnik, glagol, pridevnik, spol, število, velika 

začetnica 

 

1. Ugotovi ali gre za glagol, samostalnik ali pridevnik ter jih razvrsti v posamezni 

stolpec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preberi naslednje besedilo.  
  

Moj prijatelj Andrej iz 6. b je bil 13. novembra star 12 let. En dan pred rojstnim 

dnem moje mame sva kupovala darilo zanjo. S seboj sem imel samo 14 evrov. 

Bonboniera, ki sem jo hotel kupiti, pa je stala 16 evrov. Andrej mi je rade volje 

posodil denar.  

  



 

3. Števnike iz besedila prepiši v spodnjo preglednico, nato pa jih napiši še z 

besedo.  

 

Glavni števnik Vrstilni števnik Zapis z besedo 

   

   

   

   

   

 

 

4. Odgovori s števnikom. Napiši ga s številko in z besedo.  

  

V kateri razred si hodil lani? __________________ __________________ Koliko 

si bil star, ko si se naučil voziti kolo? _______________ _________________ 

Katero številko čevljev nosiš? ______________ ________________ Koliko 

učencev je v vašem razredu? _____________ ______________. 

 

5. Napiši z besedami.  

  

633___________________________________________________ 

633___________________________________________________ 

98____________________________________________________ 

 

6. Vstavi ustrezna ločila in popravi velike začetnice.  

včeraj sem bila pri mateji na rojstnem dnevu povabila je še zojo, manco, uršo, 

mateja in miha. Darila ki jih je dobila za rojstni dan so jo zelo razveselila najbolj ji 

je bila všeč knjiga nebotičniki, sedite pojedli smo torto bila je zelo dobra ko smo 

se posladkali smo odšli v kino gledat risanko ledena doba. po ogledu risanke smo 

se odpravili na potep po ljubljani Odšli smo na ljubljanski grad. razgled je bil 



čudovit Videli smo celovško cesto zmajski most in železniško postajo proti večeru 

smo se utrujeni vrnili domov v zidani most.   

 

7. Pomagaj si z zgornjim besedilom iz naloge 6 in odgovori na spodnja 

vprašanja. 

 

Kdo je imel včeraj rojstni dan? 

________________________________________________________________  

 

Katero darilo je bilo slavljenki najbolj všeč? 

_______________________________________________________  

 

Kam so šli otroci, ko so pojedli torto?  

___________________________________________________________  

 

Kam so šli otroci po ogledu risanke?  

____________________________________________________________  

 

Kaj so videli z Ljubljanskega gradu?  

_____________________________________________________________  

 

Kdaj so se vrnili domov?  

_________________________________________________________________ 

 

Kateri je njihov domači kraj?  

_________________________________________________________________ 

 


