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SLOVENŠČINA – 9. razred 

UČNI LIST – samostalnik, pridevnik, spol, število, 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___. 



3 
 

4. 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.  

  

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

besedo.  

 

Glavni števnik Vrstilni števnik Zapis z besedo 

   

   

   

   

   

 

6. 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? _____________ ______________. 

 

7. Stopnjuj pridevnike.  

  

dolg, ________________________________                                               

lahek, _______________________________                                                

moker, ______________________________                                           

nevaren, _____________________________                                          

gost,  ________________________________                                               

zanimiv, ______________________________    

bogat, _______________________________    
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nizek, _______________________________    

nov,  ________________________________. 

 

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

  

POSTELJA          KRANJ          STOL          DOLINA         METALKA        SLOVENEC  

 

REKA       MAMIN        MARKO       TRG        SABINA         ČASOPIS       PESEM  

 

VAS     TRIGLAV     KNJIGA     DOLENJSKA      PREBIVALEC      POKRAJINA  

 

SAVA      MESTO     PLANET      MARIBORČANKA     PIKI 

  

SNEGULJČICA        MARS       NEMEC       ZABAVNIK      ZDRAVLJICA 

  

DARJINA      JOPICA      GORA 

 

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

OSEBNA IMENA IMENA PREBIVALCEV, 

KRAJA, DRŽAVE 

IMENA ŽIVALI 
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10. Zapiši veliko začetnico, kjer je potrebno:  

  

Ivanka z uršnih sel ima sorodnike v novem mestu, birčni vasi in v starem trgu. – 

Na šmarni gori so se člani planinskega društva rašica iz ljubljane srečali s planinci 

višnje gore in dolenjskih toplic. – Lovro kuhar-prežihov voranc, slovenski pisatelj, 

je v sestavku gosposvetsko polje opisal, kako je v celovški klavnici iskal delo. – 

Janez je povedal, da ga jurjevo spominja na mladost, da pozna blagajev volčin, 

da pri kosilu popije kozarec janževca, da je že slišal za impresionizem, da ni mulat 

niti socialdemokrat, da nima nobene olimpijske medalje pa tudi nobelovec ni, 

vozi pa se z volvom.  

  

 

11. Podčrtaj glavne stavčne člene in njihove dele.  

  

Učenci osnovne šole začenjajo pouk ob osmi uri.  

  

Zaradi megle so vozniki avtomobilov vozili počasi.  

  

Prašna poljska pot se vije v smrekov gozd.  

  
 


