SLOVENŠČINA – 7. razred
UČNI LIST – samostalnik, pridevnik, spol, sklon, velika začetnica
1. V levem stolpcu so navedeni samostalniki. Ugotovi njihov spol in jih vnesi v
ustrezen stolpec.
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2. Ugotovi kateri od spodnjih samostalnikov zaznamuje osebo, kateri predmet
in kateri pojem ter jih vnesi v posamezne stolpce.

3. Sklanjanje
Vstavi, kar manjka.
Štiri psičk___ živijo skupaj s petimi mačk___. Slišala sem jih ob zaprt___ okn___.
Daj ps___ jesti. Največ podrobnost___ o tem najdemo v strokovnih knjig___ in
revij___. Vprašajte se po bistvenih podatk___. Pogrizla je vse, kar je dosegla z
gobčk___.
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4. Vpiši pravilno obliko samostalnika iz oklepaja in mu določi sklon.
Z (Igor) __________________ sva se odpeljala na Barje. ___________ Videla sva,
kako so (ribič) ____________________ lovili ribe. ___________ Ali sta si ogledala
tudi staro (pristanišče) ________________? ___________ Nisem imel (denar)
______________________ za sladoled. ___________ Prihodnjič bom šel na izlet
s (Tomaž) _________________. ___________

5. 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.

6. Števnike iz besedila prepiši v spodnjo preglednico, nato pa jih napiši še z
besedo.
Glavni števnik

Vrstilni števnik

Zapis z besedo
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7. Stopnjuj pridevnike.
dolg, ________________________________
lahek, _______________________________
moker, ______________________________
nevaren, _____________________________
gost, ________________________________
zanimiv, ______________________________
bogat, _______________________________
nizek, _______________________________
nov, ________________________________.

8. Podčrtaj besede, ki bi jih zapisal z veliko začetnico:

POSTELJA

REKA

VAS

SAVA

KRANJ

MAMIN

TRIGLAV

MESTO

SNEGULJČICA

DARJINA

STOL

MARKO

KNJIGA

JOPICA

TRG

ZABAVNIK

SLOVENEC

ČASOPIS

PREBIVALEC

MARIBORČANKA

NEMEC

METALKA

SABINA

DOLENJSKA

PLANET

MARS

DOLINA

PESEM

POKRAJINA

PIKI

ZDRAVLJICA

GORA
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9. V vsak stolpec zapiši 5 primerov besed z veliko začetnico, ki si jih podčrtal.
OSEBNA IMENA

IMENA

PREBIVALCEV, IMENA ŽIVALI

KRAJA, DRŽAVE

10. Podčrtaj pravilno obliko.
Učenci ne smejo nosit/nositi težkih torb. Andrej ne bo mogel prit/priti
pravočasno. Urša, se greš strič/stričt/striči? Matjaž gre igrat/igrati nogomet.
Mama je šla peč/pečt/peči pecivo. Po tekmi moraš čim več spat/spati.
11. Odpravi napake.
Dekleti sta vstopile skozi zadnja vrata. Miha bo bil avtomehanik. Ali bosta vedve
v petek utegnile priti na odprtje razstave? Sošolec je začnel govoriti po angleško.
Julijske Alpe je gorovje v severozahodni Sloveniji. Ali mi lahko date malo
sladkorja?
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12. Nepravilno/-i besedo/-i v vsaki povedi podčrtaj, nato pa na črto napiši
pravilno/-i.
Ostanki rimskega mosta so bili najdeni leta 1913. _____________________ Z
Urošom sva šla s kolesi na Golovec. _____________________ Pred ravnateljnom
se je lagal. _____________________ Ne morem sodelovati z bratrancom
Srečkotom. _____________________ Trener je z Janitom zelo zadovoljen.
_____________________
_____________________

Brez
H

Dragota

karateju

hodim

ne

bi
z

bili

popolni.

Jakatom

Aplincom.

_____________________.
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