
Vem, kaj so 
SAMOSTALNIKI.

Kdo je to? Kaj je to?
To sta vprašanji, s katerima 

si pomagam pri 
določevanju 

samostalnikov.

Vem določiti spol 
samostalnika.

Znam določiti število 
samostalnika.

Kaj pa samostalnik 
počitnice? V katerem 

številu je?
Kako je samostalnik 
počitnice v ednini?



SAMOSTALNIK

POIMENUJE

SPOL

bitja predmeti
pojmi

Kdo je to?
To je DEKLICA.

Kaj je to?
To so ŠKARJE.
To je VREME.

moški spol

ženski spol srednji spol

tisti

tista

tisto

ŠTEVILO

ednina

dvojina množina

Edninski samostalniki

Množinski  
samostalniki



Kaj so to edninski in množinski samostalniki?

Edninski samostalniki 
imajo samo ednino.



Edninski samostalniki

• Rečemo jim tudi neštevni edninski samostalniki.

• Poimenujejo:
• snov (moka, sladkor, čaj, sneg, mleko, juha, riž …)

• skupino (sadje, grmičevje, mladina …)

• pojem (upanje, mir, mladost, bolezen …)

Vprašam se: KAJ JE 
TO?

Odgovor je: TO JE …

NE MOREM JIH ŠTETI!



Kako vem, da so edninski samostalniki?

• Rečem moka je, grmovje je, upanje je … 

• Teh samostalnikov ne morem postaviti v dvojino ali množino.

• Moka, moki, moke – ni pravilno



Imam več kot eno 
moko! Kako zdaj to 

povem?



Pravilno je …

• Kupil sem moko. Doma imam 3 vreče moke.

• Imam 3 litre mleka.

• Popila sem 3 skodelice čaja.

Pred edninskimi 
samostalniki 

moram zapisati 
količino. 



Kaj pa množinski samostalniki?

Imajo samo množino. 
Vprašam se: „Kaj je 

to?“
Odgovor je: „To so …“



To so …

• škarje, 

• hlače, 

• smuči, 

• vrata, 

• sani, 

• možgani, 

• jetra, 

• pljuča, 

• gosli … 

To so množinski samostalniki.



Če je odgovor: TO JE, je 
samostalnik v ednini. 

Če je odgovor: TO STA, je 
samostalnik v dvojini. Če pa si 

odgovoriš: TO SO, je ta 
samostalnik v množini.



SAMOSTALNIK

POIMENUJE

SPOL

bitja predmeti
pojmi

Kdo je to?
To je DEKLICA.

Kaj je to?
To so ŠKARJE.
To je VREME.

moški spol

ženski spol srednji spol

tisti

tista

tisto

ŠTEVILO

ednina

dvojina množina

Edninski samostalniki

Množinski  
samostalniki

škarje, hlače, vrata …

snov

pojem
skupina

sadje, mladina … 

moka, sladkor, sneg …

upanje, mir …



Zapis v zvezek:

• EDNINSKI SAMOSTALNIKI

• So samostalniki, ki imajo samo ednino.

• Poimenujejo snov (moka, sol, voda …), skupino (grmovje, mladina …),
pojem (mir, veselje …).

• Če želim povedati, da je nečesa več, pred njimi zapišem količino.

• Primer: Pojedel sem 3 žlice juhe.



Zapis v zvezek:

MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI

• So samostalniki, ki imajo samo množino.

• Primer: hlače, roke, starši, vrata, jetra, počitnice …



KAJ MORAM VEDETI O SAMOSTALNIKIH?


