
7. teden: 4. 5. – 8. 5. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

 

Učna vsebina: V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI? – SDZ 2, str. 58 – 61 

 

Cilj: da prepoznaš samostalnike, da spoznaš strategijo za prepoznavanje, prepoznaš število 

stvari in bitij iz oblike samostalnikov, tvoriš samostalnike v vseh treh številih. 

 

1. in 2. ura: V Katerem številu so samostalniki? 

 

Prejšnji teden si se že nekaj naučil o samostalnikih. Znaš že, kaj s samostalniki poimenujemo 

in znaš določiti spol samostalniku. 

 

Pri določanju spola samostalnika si pomagamo z besedami: 

• TISTA – za samostalnike ženskega spola (mama, roža, riba, knjiga…), 

• TISTI – za samostalnike moškega spola (sošolec, pes, računalnik…) in 

• TISTO – za samostalnike srednjega spola (drevo, kolo…). 

 

Danes se boš naučil, kako samostalniku določiti, v katerem številu se nahaja.  

Odpri SDZ 2 na str. 58.  

Natančno preberi besedilo v prvi nalogi in podčrtaj vse samostalnike. Ob tem pri vsakem 

samostalniku razmisli, v katerem številu so. Na primer sobo – koliko sob je imel v mislih 

avtor besedila. Eno, dve ali več? Ali pa samostalnik cvetlic. Ali lahko natančno določiš, koliko 

cvetlic je v sobi? 

Reši še drugo in tretjo nalogo. 

 

Poskusimo oblikovati pravila kako ugotovimo, kdaj je samostalnik v ednini, kdaj v dvojini in 

kdaj je v množini. 

• Kadar poimenujemo eno bitje, stvar ali pojem, je samostalnik v EDNINI (soba, miza). 

• Kadar poimenujemo dve bitji ali stvari, je samostalnik v DVOJINI (kletki, kanarčka). 

• Kadar poimenujemo tri bitja ali stvari, je samostalnik v MNOŽINI (cvetlice, lončki). 

 

Pri zapisu lahko uporabimo krajšave: ednina – ed., dvojina – dv., množina – mn. 

 

Sedaj, ko znaš samostalniku določiti število, reši 5., 6., 7., 8. in 9. nalogo v SDZ 2, str. 59, 

60 – natančno preveri navodila. 

 

Ali se strinjaš s tem, kar je povedala Zala? Si že kdaj sam naredil kakšno napako, iz katere si 

se nekaj naučil in je nisi nikdar več ponovil? 

 



ZANIMIVOST: Ali si vedel, da je slovenščina eden redkih jezikov, ki ima dvojino. Večina 

jezikov ima le ednino in množino, eden takšnih je tudi angleščina, ki se jo učiš v šoli. 

 

V SDZ 2, str. 60 reši še 10. nalogo  

V SDZ 2, str. 61 reši:  

o Razmisli in odgovori. 

o Dopolni in pomni.  

Zapis v zvezek:                              ŠTEVILO SAMOSTALNIKA           

 

                                         ednina                dvojina                   množina 

                       m. sp. (en) učenec je              (dva) učenca sta           (trije) učenci so 

                      ž. sp. (ena) šola je                   (dve) šoli  sta                 (tri) šole  so 

                      sr. sp. (eno) lepilo je              (dve) lepili  sta               (tri) lepila so 

 

Za ponovitev preberi naslednje besedilo.  V njem poišči samostalnike in jih napiši na 

ustrezno mesto v preglednici. Spodnjo tabelo nariši v zvezek in jo izpolni. 

 

Mama je pekla piškote. Iz predala je vzela knjigo z recepti in poiskala pravega. Potrebovala 

je dve jajci, 100 g moke, 100 g jedilne čokolade in nekaj sladkorja. Pripravila je dva pekača. 

Zmešala je vse sestavine in oblikovala manjše kupčke. Pečico je nastavila na 180 stopinj in 

vanjo vstavila oba pekača. Ko so bili piškoti pečeni, so jih mož in oba otroka veselo pojedli. 

 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

   

   

   

   

   

   

   

   

Vadi število samostalnika: 
https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/index.html 

 

DODATNA NALOGA 

Če imaš še nekaj želje po ustvarjanju, reši še 4. nalogo v SDZ 2 na str. 59 in nariši prizor iz 

zgodbe na prejšnji strani. 

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/index.html

