
SKLANJANJE SAM.SREDNJEGA SPOLA 
Sklanjali smo že sam. moškega in ženskega spola in spoznali kar veliko posebnosti.

Če so ti katere besede neobičajne, jih označi ali napiši na poseben listek, da se jih boš zapomnil.

V DZ, na strani 131 najprej reši 1. nalogo, torej podčrtaj in izpiši sam.  srednjega spola. ( Jaz sem jih našla 8, 
kaj pa ti?)



Zapis v zvezek:     SKLANJANJE SAM. SREDNJEGA SPOLA

• 1. Samostalniki srednjega spola se v imenovalniku ednine končujejo na 
samoglasnik –o (npr. mesto, Krško, jabolko) ali –e (npr. veselje, Celje, poletje). 

• 2.  Večino sam. srednjega spola tprej sklanjamo ali kot mesto ali kot Krško. Iz DZ   
na 132. strani prepiši oba zgleda, 3. naloga.



Zapis v zvezek      POSEBNOSTI
• Pri sklanjanju nekaterih samostalnikov se spreminja osnova.

• V rod. mn. se pri nekaterih samostalnikih pojavi ( vrine) -e ali -i.

• pismo – pisem nadstropje – nadstropij

• veslo – vesel naselje – naselij

• steblo – stebel poglavje – poglavij

okno- oken morje-- morij



Pri sklanjanju nekaterih samostalnikov podaljšamo osnovo:

 vreme, breme, pleme … z N (vremena, bremena, plemena, imena);

 pri kolo, drevo, slovo … s -S (kolesa, drevesa, slovesa, očesa, telesa);

 pri dekle, žrebe, dete … s -T (dekleta, žrebeta, deteta, piščeta).



Zapis v zvezek:   SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV: PLJUČA, TLA, DRVA 
(MNOŽINSKI SAM.)

• IM.       pljuča          tla                drva

• ROD     pljuč           tal                drv

• DAJ       pljučem     tlom             drvem

• TOŽ      pljuča         tla                drva

• MEST    pljučih     tleh               drvih

• ORO      pljuči       tlemi/ tli       drvmi/ drvi



Zapis v zvezek Samostalnik oko
1.  oko  kot  organ vida   pozor:

ednina   dvojina   množina

oko           očesi          oči

2. mačje , kurje, oko ali oko pri krompirju, trti imajo v množini  obliko očesa.(če teh
besed ne poznaš, se pozanimaj, kaj pomenijo.)            

Torej:  Sosedov fant ima lepe oči.

Teto bolijo kurja očesa. Na kolesu si izgubil mačja očesa.

V DZ REŠI 7. NALOGO NA 135. STRANI. 

Tako, prepisovanja je bilo kar nekaj; označi si besede ali sklone, ki jih ne uporabljaš pravilno in si 
jih zapomni. Jutri sledijo vaje za utrjevanje snovi.


