
Avtorica: Dafne Marko 

 

VAJE – SKLANJANJE 
 

 

1. Besede v oklepaju postavi v ustrezno obliko. »Dv.« pomeni, da mora 
biti samostalnik v dvojini, »mn.« pa v množini. 

 

Klara se je v ____________ (bližnji park) pogovarjala z ______________ (nov 
sosed, dv.). 

Že dolgo časa se ukvarjam s ____________________ (tekmovalno plavanje). 

Pomahal je ______________ (gospa, dv.), ki sta čakali pred trgovino. 

V Sloveniji je ogromno različnih _____________ (narečje, mn.). 

Povej __________________ (svoj sodelavec, dv.), da te jutri ne bo v službo. 

S ___________ (sošolka, mn.) sem se pogovarjala o _________________ 
(zanimiv film). 

Mama je na ____________ (naš vrt) posadila ______________ (2 visoko 
drevo, dv.). 

Hrano vedno kupuje v _________________ (različna trgovina, mn.). 

Med ___________ (praznik, mn.) sem pojedel ogromno _________________ 
(čokoladni piškot, mn.). 

Ponoči v pristanišču ni bilo ____________ (ladja, mn.). 

Ker ni našel _________ (ključ, mn.), je dve uri stal pred ________________ 
(zaprta vrata). 

Zaradi ______________ (slabo vreme) smo ostali doma. 

V parku je veliko družin z __________ (otrok, mn.). 

Če nimamo _____________ (vijak, mn.), lahko ograjo pritrdimo z _________ 
(vrv). 

Luka se je predstavil ____________________ (nova sošolka, mn.). 

Nad _____________ (Jadransko morje) se je pripravljala nevihta. 

Ker imamo na gradbišču trenutno več ______________ (delavec, mn.), 
potrebujemo še vsaj ________________ (2 lestev, dv.). 

Na tečaju je 12 _______________ (udeleženec, mn.). 

Izberi takšno pot, kjer ni veliko __________ (luknja, mn.). 
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2. Kako se vprašamo po podčrtani besedi? Vprašalnico zapiši na črto. 

 

 

Jure je tako lačen, da cel čas razmišlja samo o hrani.  ____________ 

Petra je svoji prijateljici zaupala skrivnost.     ____________ 

Najrajši gledam dokumentarne oddaje.     ____________ 

Do železniške postaje smo se odpeljali s taksijem.    ____________ 

Na avtobusu sem srečal starega znanca.     ____________ 

Počitnice sem preživel pri babici in dedku.    ____________ 

Da bi se izognili gneči, smo odpotovali že zgodaj.    ____________ 

Anže že cel dan gleda televizijo.      ____________ 

Nikoli ne grem od doma brez denarnice.    ____________ 

S sestro mi ni nikoli dolgčas.     ____________  

 

3. Poišči napake in jih popravi.  

 

 

Včeraj sem bil pri splošnemu zdravniku. 

Na koncu ure je učitelj postavil dva vprašanja. 

Kljub močnemu veterju so izpluli iz pristanišča. 

S stricom se vedno pogovarja o avtomobilih. 

Pred dvemi tedni so v mestu odprli novo restavracijo. 

Zelo rada je govorila o svojih otrokih. 

Princesa je živela v visokem stolpu brez oknov. 

Boš na rojstni dan povabil tudi Lukata in Žigata? 

Ko je slišal, kaj se je zgodilo, je v njemu kar zavrelo. 

Zakaj še nisi napisal domačo nalogo? 
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4. Vstavi ustrezne oblike zaimkov. 

 

Nisem ___________ (vi) razumel, lahko prosim ponovite? 

Tine in Petre še vedno ni doma. Ali __________ (onidve) lahko pokličeš? 

Povej ______ (on) prosim, da ga bom počakal pred šolo. 

Babica ima danes rojstni dan, da _______ (ona) ne boš pozabil čestitati. 

________ (mi) zanima kultura, ________ (oni) pa šport. 

Kdo je ta fant? Nisem ______ (on) še videl. 

Kako sta se spremenila! Sploh _________ (vidva) nisem prepoznal.  

Dobimo se ob 8. uri pri ________ (jaz) doma. 

Sosedi imajo težave z avtom, ali ____________ (oni) lahko pomagaš? 

Monika sedi v prvi vrsti, za ________ (ona) pa sedi Peter. 

Rada sem hodila k teti in stricu, pri __________ (onadva) sem se vedno 
počutila kot doma.  

Ali _____ (ti) lahko nekaj vprašam? 

Kmalu bodo počitnice. Veselim se ____________(one). 

Ves čas razmišlja o _________ (on). 
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REŠITVE 

 

1. Besede v oklepaju postavi v ustrezno obliko. »Dv.« pomeni, da mora 
biti samostalnik v dvojini, »mn.« pa v množini. 

 

Klara se je v bližnjem parku pogovarjala z novima sosedoma.  

Že dolgo časa se ukvarjam s tekmovalnim plavanjem.  

Pomahal je gospema, ki sta čakali pred trgovino. 

V Sloveniji je ogromno različnih narečij. 

Povej svojima sodelavcema, da te jutri ne bo v službo. 

S sošolkami sem se pogovarjala o zanimivem filmu. 

Mama je na našem vrtu posadila dve visoki drevesi. 

Hrano vedno kupuje v različnih trgovinah. 

Med prazniki sem pojedel ogromno čokoladnih piškotov. 

Ponoči v pristanišču ni bilo ladij. 

Ker ni našel ključev, je dve uri stal pred zaprtimi vrati. 

Zaradi slabega vremena smo ostali doma. 

V parku je veliko družin z otroki.  

Če nimamo vijakov, lahko ograjo pritrdimo z vrvjo. 

Luka se je predstavil novim sošolkam. 

Nad Jadranskim morjem se je pripravljala nevihta. 

Ker imamo na gradbišču trenutno več delavcev, potrebujemo še vsaj dve 
lestvi. 

Na tečaju je 12 udeležencev. 

Izberi takšno pot, kjer ni veliko lukenj. 

 

 

2. Kako se vprašamo po podčrtani besedi? Vprašalnico zapiši na črto. 

 

Jure je tako lačen, da cel čas razmišlja samo o hrani.  (o) čem 

Petra je svoji prijateljici zaupala skrivnost.     komu 

Najrajši gledam dokumentarne oddaje.     kaj 

Do železniške postaje smo se odpeljali s taksijem.    (s) čim 

Na avtobusu sem srečal starega znanca.     koga 

Počitnice sem preživel pri babici in dedku.    (pri) kom 

Da bi se izognili gneči, smo odpotovali že zgodaj.    čemu 
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Anže že cel dan gleda televizijo.      kdo 

Nikoli ne grem od doma brez denarnice.    (brez) česa 

S sestro mi ni nikoli dolgčas.     (s) kom  

 
 

3. Poišči napake in jih popravi.  

 

Včeraj sem bil pri splošnemu splošnem zdravniku. 

Na koncu ure je učitelj postavil dva vprašanja dve vprašanji. 

Kljub močnemu veterju vetru so izpluli iz pristanišča. 

S stricom stricem se vedno pogovarja o avtomobilih. 

Pred dvemi tedni dvema tednoma so v mestu odprli novo restavracijo. 

Zelo rada je govorila o svojih otrokih otrocih. 

Princesa je živela v visokem stolpu brez oknov oken. 

Boš na rojstni dan povabil tudi Lukata Luko in Žigata Žigo? 

Ko je slišal, kaj se je zgodilo, je v njemu njem kar zavrelo. 

Zakaj še nisi napisal domačo nalogo domače naloge? 

 

 

4. Vstavi ustrezne oblike zaimkov. 

 

Nisem vas razumel, lahko prosim ponovite? 

Tine in Petre še vedno ni doma. Ali ju lahko pokličeš? 

Povej mu prosim, da ga bom počakal pred šolo. 

Babica ima danes rojstni dan, da ji ne boš pozabil čestitati. 

Nas zanima kultura, njih pa šport. 

Kdo je ta fant? Nisem ga še videl. 

Kako sta se spremenila! Sploh vaju nisem prepoznal.  

Dobimo se ob 8. uri pri meni doma. 

Sosedi imajo težave z avtom, ali jim lahko pomagaš? 

Monika sedi v prvi vrsti, za njo pa sedi Peter. 

Rada sem hodila k teti in stricu, pri njiju sem se vedno počutila kot doma.  

Ali te lahko nekaj vprašam? 

Kmalu bodo počitnice. Veselim se jih. 

Ves čas razmišlja o njem. 


