
DOBRO JUTRO,           
DOBER DAN

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 



PONAVLJANJE 

UTRJEVANJE

JUPIIIIIII!

A veš, da bomo 
ponavljali in 
utrjevali?

SUPER!!!

Hmmmmm?



2. del: OSEBNI ZAIMKI
Preberi in prepiši v zvezek, kar si pozabil (lahko tudi vse).

OSEBA/ŠTEVILO EDNINA DVOJINA MNOŽINA

1. oseba Jaz Midva/midve Mi/me

2. oseba Ti Vidva/vidve Vi/ve

3. oseba On/ona Onadva/onidve Oni/one

OBLIKA

Naglasna       mene, tebe, njiju …

Naslonska     me, te, ju …

Navezna        name, zate, zanju …



Ponavljanje in utrjevanje
Reši miselni vzorec v DZ: str. 124

VAJE: (prepiši v zvezek in reši):

1. Izpiši osebne zaimke in jim določi osebo, število, sklon in samostalnik, katerega zamenjujejo.

Janez je poklical Metko in jo vprašal, če mu posodi knjigo, ker jo je pozabil v šoli. Metka mu je odgovorila, da mu jo 

lahko posodi.

OSEBNI ZAIMEK OSEBA ŠTEVILO SKLON SAMOSTALNIK; KATEREGA  
ZAMENJUJE



2. Osebne zaimke v oklepaju postavi v pravilno obliko:

Janez se je razveselil (VI) ………, ne pa (NAS) ……….

(VIDVA) …………… sem povedala o (ON) …………

Prestrašil (MIDVA) ………….je. Ni (MI) ……… (ON) ………..treba povabiti.

3. Prepiši pravilno obliko osebnega zaimka:

Mislila sem na tebe/ nate. Poslali so po njiju/ponju. Ta knjiga je za 

mene/zame.

4. Podčrtane samostalnike zamenjaj z osebnimi zaimki in z njimi dopolni 
povedi:

Odprla je omaro in ………….pospravila torbo.

Učiteljica je rekla učencem, da je zelo ponosna ……….

Odnesla sem smeti, saj ………. moram odnesti vsak dan.



Rešitve
https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina

2. Janez se je razveselil (VI) vas, ne pa (NAS) nas.

(VIDVA) Vama sem povedala o (ON) njem.

Prestrašil (MIDVA) naju je. Ni (MI) nam (ON) ga treba povabiti.

3. nate, ponju, zame.

4. Odprla je omaro in ………….pospravila torbo.

Učiteljica je rekla učencem, da je zelo ponosna ……….

Odnesla sem smeti, saj ………. moram odnesti vsak dan.

OSEBNI ZAIMEK OSEBA ŠTEVILO SKLON SAMOSTALNIK; KATEREGA  ZAMENJUJE

jo 3. os. Ed. Tož. Metko

mu 3. os. Ed. Daj. Janezu

jo 3. os. Ed. Tož. knjigo

mu 3. os. Ed. Daj. Janezu

mu 3. os. Ed. Daj. Janezu

jo 3. os. Ed. Tož. knjigo

https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina

