
 

DSP_SLOVENŠČINA (7. razred) 

(delo za 1. in 2. teden) 

Draga sedmošolka, pozdravljena! 

 

Da bo delo steklo še hitreje, da boš pri reševanju še bolj natančna in uspešna, 

prilagam nekaj nalog. Reši jih (če imaš možnost lahko naloge tudi sprintaš), nato 

si naloge preglej s pomočjo rešitev na naslednji strani tako, da pravilne rešitve 

kljukaš, pri nepravilnih pa si zapiši pravilno rešitev. 

Naloge shranjuj, da jih bova pregledali v šoli in se o njih pogovorili pri pouku. Če 

imaš ob delu kakšno vprašanje, si ga zabeleži ob primeru. 

Verjamem, da boš naloge uspešno rešila.  

Učiteljica Maja Verhovšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaja dela mojstra 

SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA  
 

1. Samostalnik v oklepaju postavi v pravilno obliko. 

 

18 let je nekakšna prelomnica v (življenje) _____________________ mladostnikov. Zaradi slabega 

(orodje) __________________ oče ni mogel popraviti omare. Triletni Rok ima z (oblačenje) 

_______________________ vsako jutro kar nekaj težav. Atleti so se odločili, da ne bodo trenirali na obeh 

(igrišče) _______________________. Vas se je širila na vse strani, le proti (nebo) __________ 

se ni mogla. Mateja je jahala z neprimernim (sedlo) ________________________. Sredi žitnih (polje)  

__________________ so vaščani zagledali nenavadne kroge. V Radencih vsako leto poteka Maraton treh 

(srce) _________________. Čeprav bi moral imeti Rok knjigo prebrano že do jutri, mu je ostalo še veliko 

(poglavje) ________________________. Jure se je po stopnicah opotekal pod težo (breme) 

________________, ki ga je nosil na obeh (rame) ___________________. 

 

2. Kaj je prav? Podčrtaj pravilne oblike samostalnikov srednjega spola. 

 

 Vsaka mama se razveseli deteta/dete.  

 Na vaški prireditvi se je zbralo več deklic/deklet/dekl  kot fantov. 

 Mama je naročila Poloni, naj se jajci/ jajca kuhata 8 minut. 

 Dogodek Delam s srcom/srcem je bil množično obiskan.  

 Kljub vnetima ušesema/vnetim ušesom/uhljem  sem odšel na letališče počakat svojega  

    brata. 

 Teji v Angliji ni uspelo obiskati vseh gledališčev/gledal iščov /gledal išč .  

 Nuša je z navdušenjem prebrala povest Vitez iz sedmih kraljestv/kraljestev/kraljestvih . 

 V trgovini niso imeli milo/mila , ki si ga je želela Jernejeva babica. 

 Bevkovi zaradi slabega vremena niso mogli zamenjati oknov/oken/okna. 

 Pismonoša pred prazniki ni mogel raznositi vseh pisem/pism. 

 Poceni kurjenje škoduje našim plučam/plučem/pljučom .  

 

3. V povedih poišči samostalnike srednega spola. Izpiši jih na črte, vprašaj se po njih in ob vsak 

samostalnik napiši ustrezno vprašalnico. 

 

 Že pred poletjem smo se odločili, da gremo na počitnice na morje. 

______________________________________________________________________________ 

 Če bo čas, bomo odšli ne samo v hribe, ampak tudi k jezeru. 

______________________________________________________________________________ 

 Iz mesta so pohodniki zavili na polja. 

______________________________________________________________________________ 

 Miha je v podjetju dobil veliko pisem podpore.  

______________________________________________________________________________ 

 Ali tudi samostalnik ljudstvo prištevamo k bitjem? 

______________________________________________________________________________ 

Poleg teh občinskih parkirišč je na voljo še vrsta zasebnih. 

______________________________________________________________________________ 

 



REŠITVE: 

1. Vsak samostalnik v oklepaju postavi v pravilno obliko. 

 

18 let je nekakšna prelomnica v življenju mladostnikov. Zaradi slabega orodja oče ni mogel popraviti 

omare. Triletni Rok ima z oblačenjem vsako jutro kar nekaj težav. Atleti so se odločili, da ne bodo 

trenirali na obeh igriščih. Vas se je širila na vse strani, le proti nebu se ni mogla. Mateja je jahala z 

neprimernim sedlom. Sredi žitnih polj so vaščani zagledali nenavadne kroge. V Radencih vsako leto 

poteka Maraton treh src. Čeprav bi moral imeti Rok knjigo prebrano že do jutri, mu je ostalo še veliko 

poglavij. Jure se je po stopnicah opotekal pod težo bremena, ki ga je nosil na obeh ramenih.  

 

2. Kaj je prav? Podčrtaj pravilne oblike samostalnikov srednjega spola. 

 

 Vsaka mama se razveseli deteta/dete.  

 Na vaški prireditvi se je zbralo več deklic/  deklet/dekl  kot fantov. 

 Mama je naročila Poloni, naj se jajc i/jajca kuhata 8 minut. 

 Dogodek Delam s srcom/srcem  je bil množično obiskan.  

 Kljub vnetima ušese ma/vnetim ušesom/uhljem sem odšel na letališče počakat svojega  

   brata. 

 Teji v Angliji ni uspelo obiskati vseh gledališčev/gledal iščov / gledališč .  

 Nuša je z navdušenjem prebrala povest Vitez iz sedmih kraljestv/kraljestev/kraljestvih . 

 V trgovini niso imeli milo/mila , ki si ga je želela Jernejeva babica. 

 Bevkovi zaradi slabega vremena niso mogli zamenjati oknov/oken/okna. 

 Pismonoša pred prazniki ni mogel raznositi vseh pisem/pism. 

 Poceni kurjenje škoduje našim plučam/plučem/pljučom .  

 

4. V povedih poišči samostalnike srednega spola. Izpiši jih na črte, se vprašaj po njih in ob vsak 

samostalnik napiši ustrezno vprašalnico. 

 Že pred poletjem smo se odločili, da gremo na počitnice na morje.  

 poletjem – Pred čim?/Pred kom ali čim?; morje – Na kaj?/Na koga ali kaj? 

 Če bo čas, bomo odšli ne samo v hribe, ampak tudi k jezeru. 

jezeru – H čemu?/H komu ali čemu? 

 Iz mesta so pohodniki zavili na polja. 

mesta – Iz česa?/Iz koga ali česa?, polja – Na kaj?/Na koga ali kaj? 

 Miha je v podjetju dobil veliko pisem podpore.  

podjetju – V čem?/V kom ali čem?; pisem – Česa?/Koga ali česa? 

 Ali tudi samostalnik ljudstvo prištevamo k bitjem?  

 ljudstvo – Kdo?/Kdo ali kaj?, bitjem – H Komu?/H komu ali čemu? 

 Poleg teh občinskih parkirišč je na voljo še vrsta zasebnih.  

 parkirišč – Poleg česa?/Poleg koga ali česa? 

 Način življenja Indijancev se razlikuje od plemena do plemena.  

življenja – Česa?/Koga ali česa?; plemena – Od koga?/Od koga ali česa?; plemena – Do koga?/Do 

koga ali česa? 

 


