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Ime in priimek:       

 

Datum:     

 

SAMOSTALNIK (POMEN) 
 

1. V besedilu poišči samostalnike in jih glede na pomen razporedi v preglednico. 

 

V nemški prestolnici so odprli prvo kavarno, v kateri so 

dobrodošle mačke. 

 

Lastnica lokala je povedala, da želi Berlinčanom, ki so utrujeni od 

stresa, ponuditi prostor s posebnim in sproščujočim ozračjem. 

"Utrujeni Berlinčani lahko pridejo sem in se sprostijo. Dokazano 

je, da lahko prisotnost mačk zniža krvni tlak," je dejala Kollmorgenova. V kavarni, v kateri 

živita dve mački, strežejo domačo hrano, načrtujejo pa tudi umetniške razstave, literarne 

večere in glasbene nastope.  

 

BITJE STVAR POJEM 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

2. Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko. 

Naš blok ima deset  ____________  (nadstropje). – Dobro je založen z  ____________ 

(drva). – Mojih  ____________ (sestra) ni doma. – Rad se vozim s  ___________  (kolo). – 

Srečal sem  _____________.  (gospa) Tatjano. – Z  ___________  (otroci) se rad 

pogovarja. – Prinesi mi dve  _____________  (čokolada). – Z  ____________  (mati) se 

dobro razume. – V tem potoku ni _____________ (rak). – S _____________  (sošolec) 

Blažem greva večkrat na izlet. 
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REŠITVE 

 

1. V besedilu poišči samostalnike in jih glede na pomen razporedi v preglednico. 

 

 

V nemški prestolnici so odprli prvo kavarno, v kateri so 

dobrodošle mačke. 

 

Lastnica lokala je povedala, da želi Berlinčanom, ki so utrujeni od 

stresa, ponuditi prostor s posebnim in sproščujočim ozračjem. 

"Utrujeni Berlinčani lahko pridejo sem in se sprostijo. Dokazano 

je, da lahko prisotnost mačk zniža krvni tlak," je dejala Kollmorgenova. V kavarni, v kateri 

živita dve mački, strežejo domačo hrano, načrtujejo pa tudi umetniške razstave, literarne 

večere in glasbene nastope.  

 

BITJE STVAR POJEM 

mačke kavarno prestolnici 

lastnica lokala stresa 

Berlinčanom kavarni prostor 

Berlinčani hrano ozračjem 

mačk  prisotnost 

Kollmorgenova  tlak 

mački  razstave 

  večere 

  nastope 

 

 

2. Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno obliko. 

 

Naš blok ima deset  nadstropij. – Dobro je založen z  drvmi. – Mojih  sester/sestra  ni 

doma. – Rad se vozim s  kolesom. – Srečal sem  gospo Tatjano. – Z  otroki se rad pogovarja. 

– Prinesi mi dve  čokoladi. – Z  materjo se dobro razume. – V tem potoku ni rakov. – S 

sošolcem Blažem greva večkrat na izlet. 


