
Vaja dela mojstra: ZAIMKI 

 
1. Preberi besedilo. Poišči svojilne zaimke in jih izpiši.  

Špela je ena od novinark šolskega časopisa. Njene prispevke učenci z veseljem berejo. 

Odločila se je, da bo učence povabila k pisanju kritik različnih gledaliških predstav. Učenci so 

se z veseljem odzvali na njeno vabilo in ko je imela dovolj njihovih kritik, se je lotila branja. 

 Moja kritika je pozitivna, saj je bila predstava poučna in zabavna.  

 Plesalec je bil neverjeten, saj so njegovi plesi spominjali na profesionalca.  

 Obe glavni osebi sta bili zanimivi. Njuni vlogi sta bili nekoliko drugačni kot v pravih 

pravljicah.  

 Igralci so se poglobili v igro in jo po mojem mnenju tudi začutili.  

Špela je bila zelo zadovoljna z napisanimi kritikami. Naslednji dan je na hodniku ustavila 

svojega sošolca in mu rekla: »Žiga, tvoja kritika me je navdušila. Zagotovo jo bomo objavili v 

časopisu. Rada bi s teboj naredila tudi intervju. Najin pogovor zna biti zelo zanimiv in tudi 

humoren.« Žiga se ji je nasmehnil in odgovoril: »Naša šola ima veliko šaljivcev, zato naj vaše 

uredništvo razmišlja o časopisu, ki bo spravil v smeh večino učencev, pa tudi naši profesorji 

bi se lahko ob branju malo nasmejali.« Špela je sprejela njegov predlog in se takoj lotila dela.  

 

2. Svojilne pridevnike zamenjaj s svojilnimi zaimki in jih skupaj s samostalnikom in jih 

izpiši. 

primer: Sosedina otroka sta se skrivala v gozdu in zagledala prestrašeno srno.   

_____njena otroka_______ 

Mama je zašila Petrov gumb, ki se mu je utrgal s srajce. ___________________________ 

Juretov in Katjin spis je učiteljico zelo presenetil.   ____________________________ 

Grega je povedal, da je bila Alenkina, Tomaževa in Tejina fotografija nagrajena na natečaju 

Moja fotografija.      ____________________________ 

 

3. Dopolni povedi z manjkajočimi svojilnimi zaimki. Upoštevaj zapise v oklepajih. 

Nika, ali so ______________ (vi) jabolka še vedno tako lepo rdeča?  

Kdaj boš oddala _______________ (ti, ona) prijavnico za avdicijo na Slovenija ima talent? 

____________________ (mi) dogovori o lepem vedenju še vedno veljajo.  

______________ (jaz) največji problem v družbi je, da se ne znam sprostiti. 

Nik, _________________ (midva) stanovanje bodo prišli jutri prebelit. 

Maja je bila presenečena nad ________________(on) fantastičnim plesanjem.  

Trener je pohvalil ______________________(jaz, ti, on) dobro igro v obrambi. 

Vida je zanimalo, ali bo ____________________ (jaz, ti) referat pri zgodovini zanimiv za 

sošolce. 

 

4. V povedih poišči svojilne zaimke. Izpiši jih v preglednico in napiši, čigavo lastnino ali 

pripadnost izražajo. 

Ana je na dvorišču prijazno pozdravila sosedo, ki jo je njen pozdrav zelo razveselil. Ko je Ana 

v njenih rokah zagledala težko vrečko, ji je ponudila pomoč. Vzela ji je vrečko in jo odnesla do 

njenega stanovanja. V drugem nadstropju je slišala Petra in Niko. Njuna glasnost očitno ni 

motilo sosedov. Odšla je po stopnicah in nenadoma je zaslišala Jureta, Luka in Majo. Vedela 

je, da se jim je zgodilo nekaj zanimivega, saj je njihov smeh odmeval po hodniku bloka. Ko so 

se srečali, je Jure rekel: »Tvoj oče pa zna biti zelo zabaven.« Ani ni bilo nič jasno, zato je 

začudeno rekla: Kaj, moj oče je bil zabaven? Ne, tega pa ne verjamem.« Odločila se je, da 

ugotovi, kaj se je zgodilo. Jure in Luka sta res prebrisana fanta. Ko se v šoli zbere na enem 

mestu veliko učencev, se je zagotovo zgodilo kaj zaradi njune navihanosti.  



Odšla je domov, da ugotovi, kaj se je zgodilo. »Najin pogovor bo zelo zanimiv,« si je mislila 

Ana.  

Zaimki Lastnina/pripadnost Zaimki Lastnina/pripadnost 

    

    

    

    

    

 

5. V povedih popravi napačne zaimke. Prečrtaj jih in nad njih napiši pravilne. 

 

Alenka je navdušeno pokazala svoja darila, ki jih je dobila za rojstni dan.  

 

Priznal je njegove napake in se vsem zbranim opravičil.   

 

Mojim staršem se zahvaljujem za potrpežljivost. 

   

6. Presodi pravilnost oz. nepravilnost zapisanih vprašalnih zaimkov. Popravi jih, kjer je potrebno, in 

napiši novo vprašalno poved, poved s pravilnim vprašalnim zaimkom pa samo prepiši.  

 

 Pri komu se bodo pripravljali na dramatizacijo Pepelke? Pri Tini. 

____________________________________________________________________________ 

 Kako je morala Petra zaradi okvare avtomobila odpotovati? Z avtobusom. 

____________________________________________________________________________ 

 Čemu je Tim zgodaj zjutraj pritekel k teti? Ker ga je bilo strah grmenja. 

____________________________________________________________________________ 

 S čem se je Pia pohvalila pred svojimi prijateljicami? Z novim mobilnim telefonom. 

____________________________________________________________________________ 

 Čemu je babica dala zvečer majhen obrok hrane? Kokošim.  

 

7. Vprašaj se po podčrtanih besedah/besednih zvezah, tako da boš uporabil/-a vprašalne zaimke. 

Napiši vprašalno poved. 

 

 Včasih mi tudi pomaga pri matematični nalogi.  

____________________________________________________________________________ 

 Z veseljem hodi dvakrat na teden s prijatelji igrat odbojko. 

____________________________________________________________________________ 

 Zaradi zahtevnih projektov mora imeti veliko strokovnega znanja. 

____________________________________________________________________________ 

 

8. V povedih poišči oziralne zaimke in jih obkroži. 

 

 Mojca je dobila tak telefon, kakršnega si je že dolgo želela.  

 Kdor je napovedal zmago domačih, je bil na koncu tekme zadovoljen z rezultatom.  

 Požar, ki je zajel sosedovo domačijo, je povzročil veliko škode. 

 Število tekmovalcev za Cankarjevo priznanje se je letos povečalo, k čemur so veliko prispevali 

njihovi mentorji.  

 Zgradili so novo dvorano, s čimer bo omogočeno, da si bo tekme lahko ogledalo več gledalcev. 

 


