
Preverimo svoje znanje o samostalniku 

 

1. Preberi besedilo in v njem podčrtaj samostalnike.  

Šestilo uporabljamo za risanje krogov oz. krožnic in merjenje manjših razdalj. Kraka 

razmaknemo, konico zapičimo v list, z grafitom narišemo krog. 

 

2. Preberi besede in povej, zakaj je nekaj besed prečrtanih.  

zvonček, korenina, rast, rastišče, rasti  

slovenščina, tri, matematika, zvezek, problem  

kolo, kolesarski, kolesar, izlet, kolesarjenje    

zjutraj, zajtrk, med, kruh, mleko  

dežnik, dež, deževen, padavina, toča  

 

3. V vsaki vrsti prečrtaj besedo, ki ni samostalnik.  

dekle, fant, mladost, mladina, mladinski  

opis, pripoved, opisovati, pripovednik, pesnik  

lončen, lonec, lonček, pokrov, pokrovka  

maj, majski, čas, pomlad, vigred  

 

4. Preberi povedi in podčrtaj samostalnike. Prepiši jih na ustrezno mesto v preglednici. 

  

Mati je s kovčkom in culo stala sredi izbe. Še enkrat, poslednjič, se je ozrla po stenah. Tudi 

Lukec je vstal in gledal. Do tistega hipa se mu je koča zdela  nenavadna, celo grda. Tedaj 

pa bi jo bil najrajši vzel s seboj kot škorca, če bi bil mogel. Marjeta se je pokrižala. 

 

VIR: F. Bevk, Lukec in njegov škorec. Mladinska knjiga, Ljubljana 2010.  

 

 

 



              BITJE            STVAR                      POJEM 

 

 

 

 

 

  

 

5. Iz povedi prepiši besede, s katerimi je poimenovan pojem.  

Lukec je s skrbjo pomislil na mater. _______________  

Po materini smrti je nastalo za Lukca čisto novo življenje. ______________, _____________ 

Bil je premlad, da bi vedel, kaj očeta teži ob misli na domovino. _______________, 

_______________ 

Marija se od veselja ni mogla vzdržati solz. _______________ 

 

6. Tvori samostalnike.  

to, da si priden – ____________________          to, da si zvest – _____________________ 

to, da si domišljav – _________________        to, da si prizadeven – _________________   

to, da si skrben – ___________________        to, da si radodaren – __________________ 

 

7. V skupinah samostalnikov bodi pozoren na spol in število. Izpiši samostalnik, ki ne 

spada v skupino, in utemelji svojo odločitev.  

a) uvod, jedro, zaključek, spis   

V to skupino ne spada _______________, saj ______________________________________ 

b) babica, breskev, poštenje, Karmen   

V to skupino ne spada _______________, saj  _____________________________________ 

c) Aleš, Aleša, Andrej, Andrejček  

V to skupino ne spada _______________, saj ______________________________________ 

č) steblo, drevo, kino, deblo  

V to skupino ne spada _______________, saj  ______________________________________ 



8. Samostalnike razvrsti po spolu.  

okvir, snov, drevo, prodajalka, delavec, ljubosumje, skrb, bolezen, vreme, alpinist, misel, telo, 

gasilec, zvezek, maslo  

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

   

   

   

   

   

 

9. Odpravi napake.  

igralnica – moški spol   Ida – ženski spol  

avto – srednji spol   bolečina – ženski spol   

Miha – ženski spol   oče – srednji spol 

sonce – moški spol   Nives – moški spol 

 

10. V povedih podčrtaj samostalnike in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici.   

Idrijski žlikrofi so praznična jed.  

Pred dvema mesecema so se vrnili s poti po Južni Ameriki. 

Umesimo gladko testo. 

Založila sem knjigi.  

Gostje so se pripeljali z dvema avtomobiloma. 

Pohiti, pred vrati zvoni poštar.   

Cvetovi so zlatorumeni. 

Razvozlali smo zapleteni uganki.  

 

 

 



EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

 

 

 

 

 

  

 

11. Popravi, kar je narobe, in popravljene povedi napiši.   

Zarja in Ema sta sestrične. ________________________________________________ 

Marija se je s sinovi Petrom in Janom preselila na Dolenjsko. ____________________ 

______________________________________________________________________ 

Pogrešam obe prijateljice. _________________________________________________ 

Vrnil se je z obemi hčerami. _______________________________________________ 

Pred dvemi tedni sem se vpisal v glasbeno šolo. _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. V povedih podčrtaj samostalnike, ki jih ne moremo šteti. 

Žejo smo si potešili z vodo.  

Zdravo je uživati veliko sadja in zelenjave.  

Vsepovsod je vladalo veliko veselje.  

Mladini do osemnajstega leta ni dovoljeno vstopiti.  

Računanje mu dela težave.   

 

13. V povedih podčrtaj samostalnike, ki imajo samo množino.  

Moj brat Tomaž je imel norice, ko je bil že v gimnaziji.   

Vzel je grablje v roke in mu pomagal na travniku.  

Našemu Filipu so vse hlače prekratke. 

Peljal se je s sankami. 



14. V besedilu podčrtaj samostalnike. Vpiši jih v preglednico ter določi spol in število. 

 

Če se kje v Ljubljani lahko v kakšni ustanovi pohvalijo, da je namenjena radovednim in 

zvedavim otrokom, potem je to Hiša eksperimentov, kjer starši in otroci sami izvajajo 

eksperimente s številnih področij znanosti. 

 

VIR: Ljubo in Ani v Ljubljani, Turistični vodnik za otroke in njihove starše. Društvo za spodbujanje 

radovednosti, zvedavosti in spoznavanje sveta Žverca, Ljubljana 2008. 

 

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO 

   

   

   

   

   

starši moški množina 

   

   

   

   

 

15. Preberi povedi in vpiši besedo je ali so. 

Smuči _____ v kleti. 

Mleko _____ še vroče. 

Jesenice _____ na Gorenjskem. 

Kri _____ rdeča tekočina v organizmu človeka in nekaterih živali. 

Jetra _____ organ v desnem zgornjem delu trebušne votline. 

Bilo je mrzlo, da _____ drevje pokalo.  

Poglej, če _____ kletna vrata zaprta.   

Grmovje _____ poraslo strmino za hišo. 

 

Kateri samostalniki so množinski? _____________________________________________ 

Kateri samostalniki so edninski? _____________________________________________ 

 

 


