
Pred seboj imaš pismo, ki ga je Tinkara napisala mami. Iz pisma 

izpiši besedo, ki pove, čigavo je kaj. Naloge rešuj v zvezek. 

Primer: Čigavi starši?  Gašperjevi             Čigave igrače? Juretove 

Draga mama! 

Vem, da so z očetom tudi Gašperjevi starši, vendar mislim, da si sama 

zaslužim več daril za rojstni dan. Naj vama naštejem vse svoje želje: 

Želim si rolerje, vendar ne katere koli, želim si takšne rolerje, kot sem 

jih videla v Jasnini garaži. Gregorjeva nogometna žoga mi je tudi zelo 

všeč.  

Če bom imela nogometno žogo, bi bilo prav, da bi me vozila na 

nogometno igrišče v Suzaninem avtu, ne ravno v njenem, ampak želim 

si, da kupite prav tak avto, kot je Suzanin. 

V kolikor bo Suzanin avto predrag, lahko kupite Jernejev motor, saj ga 

ravno prodaja. Takšne super superge, kot sem videla v Veronikini 

omari, pa si želim tudi v svoji. 

Prav tako na mojem rojstnem dnevu ne sme manjkati torta, torta pa 

mora biti točno takšna, kot je bila Martinina. Glede na to, da si z 

bratom sobo deliva in večkrat pospravim tudi Gašperjevo polovico 

sobe, si zaslužim prav vsa darila, ki sem jih naštela. Ker pa vem, da jih 

je vseeno nekoliko preveč, bom vesela, če dobim le kakšno stvar s 

seznama. 

Vajina Tinkara 

Ustno odgovori na vprašanja! 

Čigav je napisan seznam želja?     Tinkarin 

Čigava sestra je Tinkara?  Gašperjeva 



Kje je Tinkara videla rolerje, takšne kot si jih želi tudi sama? V Jasnini 

garaži. 

Čigava žoga je Tinkari tako všeč? Gregorjeva 

Čigav avto si želi Tinkara? Suzanin 

S čigavim motorjem bi bila tudi zadovoljna? Jernejevim 

V čigavi omari je videla super superge, kot si jih želi tudi sama? 

Veronikini 

Iz danih besed zapiši povedi! 

Primer: Mojčina punčka ima novo jopico. 

Tadej avtomobilček 

Jaka žoga 

Mojca punčka 

Vesna zvezek 

Klemen kolo 

Katarina čokolada 

Vid telefon 

Lara torba 

Miha  kapa 

Tadejev avtomobilček, Jakova žoga, Mojčina punčka, Vesnin zvezek, 

Klemnovo kolo, Katarinina čokolada, Vidov telefon, Larina torba, Mihova 
kapa 

Ugotovi, iz katerih dveh besed ugotovimo, čigavo je kaj! 

Primer: Na mizi je Majin zvezek.                Maja        zvezek 

 

1. Izposodila sem si Mašin šal.           Maša       šal 

2. Polila sem Tinin zvezek.                 Tina        zvezek 



3. V Anjini omari lahko vidimo veliko pisanih oblačil.  Anja  omara 

4. Včeraj smo praznovali Binetov rojstni dan.  Bine    rojstni dan 

5. Ko sem vstopila v šolo, sem že od daleč slišala sošolkin glas.  

sošolka     glas 

6. Včeraj sem zlomila Petrina očala, zato je bila zelo jezna. Petra očala 

 


