
SLOVENSKI JEZIK, 9. razred 
 

1. Popravi, kar je potrebno in utemelji. 

Po blatu se je peljal v blato. 

Na gruči pri šentjerneju se je zbrala gruča ljudi. 

Ali raste v naselju hrast najdebelejši hrast? 

Gospa z lopate je kupila tri lopate. 

V peklu je bil včeraj pravi pekel. 

 

2. Poišči pojasnjevalna razmerja in jih podčrtaj. 

Triglav je najvišja slovenska gora, saj je visok 2864 m. 

Ali utihni ali boš tepen.  

Šel je na igrišče in si z zanimanjem ogledal tekmo. 

Sem najmlajši v družini, saj imam šele 14 let. 

Sošolka je zaljubljena v Igorja, saj mu nenehno telefonira. 

 

3. Vstavi vejice: 

Danes sem zamudil pouk saj sem se zbudil šele ob osmih. 

Rad bi se uvrstil na tekmo zato vneto trenira. 

Pisal je nezadostno saj se ni nič učil. 

Sem mlajši od brata saj sem star deset let brat pa trinajst. 

Bolela me je glava pa sem vzel tablet. 

 

4. Poišči vezalna razmerja in jih podčrtaj. 

Tega ne morem razumeti pa konec. Zakaj neki me pitajo s formulami, ki jih bom že 

jutri pozabil. Ves teden sem se učil in učil. Prebral sem snov v učbeniku in pregledal 

še vse zapiske. Kje je sedaj uspeh? Ni ga in ga še dolgo ne bo. Vem, da bi moral 

delati že prej. Sedaj je pa tako. Takoj jutri se bom začel učiti iz učbenika, zvezka 

in priročnika. Pravočasno bom sedel k delu in rezultat ne more izostati.  

Zaškripalo je in vlak se je ustavil. Potniki so nosili kovčke in torbe. Nekateri so 

hiteli proti postaji, da ne bo več gneče. Za njih se je potovanje šele začelo. Sedli 



so na proste sedeže in se nekateri zatopili v branje. Drugi so opazovali pokrajino, 

ki je bežala v neskončnost. Na postaji se je vlak zopet ustavil in nekaj potnikov je 

izstopilo ter drobilo korake proti izhodu s perona. 

 

5. Poišči stopnjevalna razmerja in jih podčrtaj. Vstavi vejice, kjer je potrebno. 

Popoldne je prišel prijatelj k meni, da bi se igrala. 

Piše domačo nalogo, kasneje pa pomaga mami v kuhinji. 

Sošolka se ni naučila pesmice na pamet, ni je niti prebrala. 

Nismo le pospravili dnevnega prostora, celo spalnice smo počistili. 

Janko ni le priden fant, tudi zelo dober je. 

Niti ni moj sošolec niti ne hodi na našo šolo.  

Je prijazen fant ki igra nogomet in se ne krega z nikomer. 

Včeraj me ni le povabil na sladoled še tortico mi je plačal.  

Potem sva se razšla kot stara prijatelja. 

 

6. Poveži v ustrezno razmerje in ga določi. 

 

Fant si je pripel smuči. Spustil se je po strmini. 

____________________________________________________________ 

       _______________________ 

Igra na klavir. Zna brenkati na kitaro. 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

Pozvonilo je. Šel se odpret vrata. 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

Piše nalogo. Kasneje pomaga mami v kuhinji. 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

  



Delo ga ne zanima. Ne išče ga. 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

Pojavila se je miš. Mačka je stekla za njo. 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

Oče ne kadi. Ne pije alkohola. 

____________________________________________________________ 

_______________________ 
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