
Utrjevanje snovi, 6. razred 

UTRJEVANJE SNOVI 
 
Iz povedi prepiši glagole – vpiši jih na ustrezno mesto v preglednici. 
Nato jih postavi še v drugi časovni obliki. 

 
Oče je držal otroka tesno v naročju in mu tako rešil življenje.  

Deklice so imele dolge lase; po navadi so jih spletle v kite. 

Maša je v sredo praznovala rojstni dan; pri uri glasbene vzgoje so eno 

pesem zapeli posebej zanjo. 

 
SEDANJIK PRETEKLIK PRIHODNJIK 

drži je držal bo držal 

rešuje rešil bo rešil 

imajo so imele bodo imele 

spletejo so spletle bodo spletle 

praznuje je praznovala bo praznovala 

zapojejo so zapeli bodo zapeli 

 
 
V povedih uporabi samostalnik otrok v pravilni obliki. 
 
Ves dan je preživela s svojimi ______otroki___________.  

Z obema ____otrokoma____________ se je udeležila predstave Pika 

Nogavička.  

Vzgojiteljica je pri dveh _______otrocih________ opazila znake noric.  

Poklicala je starše obeh ______otrok__________. 

Policist je z vsemi _____otroki__________ prečkal nevarno križišče. 

Dvema ___otrokoma_________ je ponudil roko. 

Nataša je zaradi bolezni obeh ____otrok_________ ostala doma.  

 

Vstavi vejice, kjer je potrebno. 

 

Slovenci smo znani po tem, da radi zahajamo v gore.  

Bil sem na Krimu, Šmarni gori, Kumu in Boču.  
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Ko sem bil prvič na Šmarni gori, sem bil navdušen nad razgledom po 

Ljubljanski kotlini. 

Doma sem dolgo pripovedoval o tem, kaj vse sem doživel. 

Medtem ko sem jaz počival, se je nekaj planincev spuščalo s padali. 

V dolino sem prišel, preden je zašlo sonce.  

Potem ko sem osvojil manjše vzpetine, sem začel hoditi v gore. 

 

 

Zadnje tri povedi pretvori tako, da boš v njih namesto besed medtem ko, 

preden in potem ko uporabil besede med, pred oz. po. Nove povedi 

napiši na črte. 

 

Med mojim počitkom se je nekaj planincev spuščalo s padali. 

V dolino sem prišel pred sončnim zahodom. 

Po osvojitvi manjših vzpetin sem začel hoditi v gore. 

 
Vstavi ločila in popravi začetnico, kjer je treba.  
 
„Ali si tudi ti letos nabiral gobe?” me je vprašala sošolka Jerneja. 

„Ne, ker se še nisem cepil,” sem ji povedal. 

Zvedavo me je pogledala: „Čemu se pa moraš cepiti?” 

„Da ne bi zbolel za klopnim meningitisom,” sem ji pojasnil.  

Prikimala je: „To sem že slišala, ampak jaz sem bila letos veliko v gozdu. 

Nabirala sem borovnice in tudi gobe.” 

„In nisi dobila nobenega klopa?” sem jo vprašal. 

Odgovorila mi je: „Nobenega.” 
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Preberi besedne zveze v preglednici. Nato po korakih dopolni 

preglednico, in sicer 

– najprej prepiši samostalnike ter jim določi spol in število, 

– nato izpiši še pridevnike in jim določi vrsto. 

 
 SAMOSTALNIKI PRIDEVNIKI 

 BESEDA SPOL ŠTEVILO BESEDA VRSTA 

goveji 
golaž 

golaž m. ed. goveji vrstni 

špinačna 
juha 

juha ž. ed. špinačna vrstni 

dunajski 
zrezek 

zrezek m. ed. dunajski vrstni 

kislo zelje 
 

zelje sr. ed. kislo vrstni 

sladka 
smetana 

smetana ž. ed. sladka vrstni 

vanilijev 
sladoled 

sladoled m. ed. vanilijev vrstni 

 

 

 
Vprašaj se po podčrtanih delih povedi. 

 
Jedi in pijače so v jedilnem listu zaradi boljše preglednosti razvrščene po 
skupinah. 
Zakaj so jedi in pijače razvrščene po skupinah? 
 
Jedi in pijače so v jedilnem listu zaradi boljše preglednosti razvrščene po 
skupinah. 
Kako so razvrščene? 
 
Jedi in pijače so v jedilnem listu zaradi boljše preglednosti razvrščene po 
skupinah. 
Kaj je razvrščeno po skupinah? 
 
Jedi in pijače so v jedilnem listu zaradi boljše preglednosti razvrščene po 
skupinah. 
V čem so razvrščene? 


