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Ime in Priimek :       

 

Datum :     

 

OBLIKOSLOVJE 

 

1. Dopolni preglednico.  

 

      Besedne vrste 

 

 

       _____________   nepregibne 

 

- samostalniška beseda    - ____________ 

- ________________    - členek 

- Glagol      - ____________ 

- ____________ 

         - veznik 

2. Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico. 

 

Včeraj so pri poročilih napovedali še slabše vreme. 

 

GLAGOL SAMOSTALNIK PREDLOG PRIDEVNIK PRISLOV ČLENEK 

      

      
 

 

3. Sklanjaj samostalnik ČLOVEK v dvojini.  

 

 

 

 

 

4. Dopolni besedno družino tako, kot zahteva tabela:  

 

SAMOSTALNIK PRIDEVNIK GLAGOL 

tečnoba   

  hiteti 

 vabljen  
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REŠITVE 

 

1. Dopolni preglednico.  

 

      Besedne vrste 

 

 

    pregibne   nepregibne 

 

- samostalniška beseda    - medmet 

- pridevniška beseda    - členek 

- Glagol      - predlog 

- prislov 

         - veznik 

2. Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico. 

 

Včeraj so pri poročilih napovedali še slabše vreme. 

 

GLAGOL SAMOSTALNIK PREDLOG PRIDEVNIK PRISLOV ČLENEK 

so napovedali poročilih pri slabše včeraj še 

 vreme     

 
 

3. Sklanjaj samostalnik ČLOVEK v dvojini.  

 

I človeka 

R ljudi 

D človekoma 

T človeka 

M ljudeh 

O človekoma 

 

4. Dopolni besedno družino tako, kot zahteva tabela:  

 

SAMOSTALNIK PRIDEVNIK GLAGOL 

tečnoba tečen tečnariti 

hitrost hiter hiteti 

Vabilo vabljen vabiti 
 
 


