
Datum: ___________________ 

UTRJEVANJE ZNANJA 

 

1. V zvezek izpiši glagole in jim določi osebo, število, čas in naklon.  

Povedi pretvori še v ostala dva naklona. 

 

Na strukturo gozda vplivajo tudi živali. Na dnu živijo predvsem morski ježki, morske zvezde, nekateri 

raki, korale in morski polži, ki strgajo s podlage rdeče alge. Na poganjkih velikih alg se zadržujejo goli 

polži in postranice. Pod poganjki plavajo mnogi pomembni plenilci, ki uravnavajo številnost 

rastlinojedov. Pomembni plenilci so tudi morske vidre, ki po dnu nabirajo morske ježke. 

 

2. Spregaj v vseh časih naslednje glagole: JESTI, VEDETI, ITI. Piši v zvezek. 

 

3. Glagole v oklepaju postavi v velelni naklon za 2. osebo ednine. 

Jure, natančno ________________ (prebrati), da ne boš reševal površno. 

Do drugih _____________ (biti) prijazen in spoštljiv. 

Babi, naslednji teden ______________ (speči) potratno potico. 

___________________ (iti) po pomoč! 

___________________ (gledati), tukaj si naredil pravopisno napako. 

Vsako jutro si ______________ (počesati) lase. 

 

4. Iz povedi izpiši vse zaimke in izpopolni preglednico.                                               

Moj vsakdan se začne okoli pol šestih, ko ob čaju že začenjam s pregledovanjem obveznosti tistega dne. 

Nato zbudim hčer, ji pripravim zajtrk in malico za v šolo.  

Letos bomo odšli tja, kjer še nismo bili. Koga bomo povabili? 
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5. Smiselno dopolni povedi z velelniki. Pomagaj si z nedoločniki iz škatle. 

  vreči   steči   postriči se 

vzeti   priti   napisati       biti 

  iti   zaigrati   kupovati  

 

Jure, __________ k meni! 

Hitro __________ pod dežnik, da ne boste mokri! 

__________ nam žogo nazaj, fantiči neubogljivi! 

__________ kos torte, dedek! 

__________ pet povedi do jutri! 

Jan, __________! Saj sploh več ne vidim tvojih oči. 

Učenci, __________ takšni, kot ste! 

Ana, __________ tole pesmico! 

__________ v Mercatorju! 

__________ v kino! 

 

6. a) V besedilu podčrtaj samostalnike in jim določi spol, število in sklon. Piši v zvezek. 

Šipek spada v družino rožnic in ima več ljudskih imen – pravijo mu še babji zob, divja roža,  pasja roža 

itd. V zemlji ima močno razvejano korenino. Iz nje zraste do 3 m visok grm, ki ima bodičaste veje. Na 

vejah so majhni listi z nazobčanimi robovi. Cvetovi so rožnati. Iz cveta nastane rdeč jajčast plod; v 

njem so številni mali oreški, porasli z bodečimi dlačicami. Oreški so kiselkastega, sladkega in nekoliko 

trpkega okusa. 

b) Iz besedila izpiši okrajšavo in jo napiši z besedami. 

 

 


