
VAJA DELA MOJSTRA 

SLOVENŠČINA ŠTEVILO SAMOSTALNIKA 

 

1. Sprehodi se po stanovanju in naredi en korak, dva koraka,  tri korake. Izgovarjaj na glas. 

Štej okna v dnevni sobi ali v največjem prostoru v stanovanju. 

Eno okno, dve okni, tri okna…. 

Odpri predal s priborom za prehranjevanje. Štej žlice v predalu. 

Ena žlica, dve žlici, tri žlice…. 

Pojdi v predsobo, kjer imate shranjene dežnike. Štej dežnike.  

En dežnik, dva dežnika, trije dežniki. 

Pojdi v knjižno omaro in štej knjige. 

Ena knjigo, dve knjigi, tri knjige…. 

Kaj je v peresnici? 

Ena radirka, en šilček, dva svinčnika, tri barvice … 

2. Dopolni preglednico. Prepiši v zvezek, fotokopiranje ni potrebno. 
 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

radirka    

  pisateljice 

 sobi  

človek   

JE STA SO 

 
 
3. Povedi prepiši v zvezek. Podčrtaj samostalnike. Razvrsti jih v preglednico glede na 
ustrezno število. 

Prinesti moram ravnili. Poznam Urše iz vašega razreda. Bratec mi je ponudil jabolki. Požagali 
so breze. Postavila mi je vprašanji. 

 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

   



 
 
4. Preberi besedilo. 

 

Trdnjava Kluže je danes velika turistična zanimivost. Sprehod med kamnitimi zidovi 

je zaradi hladu zelo prijeten in hkrati poučen, saj nas besede in slike popeljejo sto let 

v preteklost, ko je v teh krajih divjala prva svetovna vojna. 

 

VIR: M. Košir, K. Vrčon: Slovenija, radi te imamo. Mavrica 

 

Preveri in označi pravilno trditev.  

 DRŽI NE 

DRŽI 

Samostalnika trdnjava in zanimivost sta ženskega spola.                

V besedilu so 4 samostalniki moškega spola.   

V besedilu ni nobenega samostalnika srednjega spola.   

Samostalnika beseda in slika sta v besedilu rabljena v množini.   

Samostalnik leto je v besedilu rabljen v množini.   

V besedilu ni nobenega samostalnika v dvojini.   

V besedilu so 4 samostalniki, ki poimenujejo pojme.   

V besedilu ni nobenega samostalnika, ki poimenuje bitje.   

 
5. Dodatna naloga za bistre glave. 

           Preberi in prepiši besedilo in podčrtaj samostalnike. 

            Določi jim spol in število, tako kot je dano v zgledu.  

Moja najljubša igrača je bila velika žoga. Bila je živih barv. Nekega dne sem jo predrl in to je bila 

zame velika nesreča. Mama mi je v trgovini kupila novo. Prijatelji so me nagovarjali, naj jo 

prinesem v vrtec, toda vzgojiteljici mi nista dovolili.  

Zgled: Kolesi: srednji spol, dvojina 

 

Naloga za radovedne. 

V enciklopedij ali na spletu poišči podatek o tem, kateri jeziki imajo tudi dvojino. 

 

 

 


