
Utrjevanje, 6. razred 

V zvezek lahko pišeš samo rešitve. Če imaš možnost, lahko učni list tudi natisneš. 

1. Preberi poved. 

Najdeno kolo je bilo pred približno 5.200 leti del dvokolesnega voza, ki sta ga vlekli dve živali. 

 

V povedi poišči samostalnike in jih vpiši v preglednico. Določi jim spol, število in sklon.          

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO SKLON 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a) Preberi poved. Vprašaj se po podčrtanih besedah. Vsako vprašalnico napiši na ustrezno 

       črto.              

Danes ob kolesu pomislimo predvsem na nepogrešljiv del prevoznega sredstva, 

_________________ 

vendar so ga sprva uporabljali za lončarjenje, saj je olajšal in predvsem pospešil izdelavo lončenih posod.  

_________________ 

      b) Kaj sta podčrtani besedi?            

A Prva beseda je samostalnik, druga pridevnik. 

B Prva beseda je pridevnik, druga prislov. 

C Prva beseda je prislov, druga je glagol. 

Č Prva beseda je prislov, druga pa pridevnik. 

 

3. Preberi poved.                    

Najstarejša kolesa so bila lesena in polna, uporabnejša in gibljivejša pa so postala z odkritjem kovin. 

 

Poved spremeni tako, da bodo vsi pridevniki v povedi v osnovni obliki. Napiši novo poved. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



4. Preberi poved.                    

Veliki graditelji so marsikje naleteli na že utrjene poti, jih izboljšali, številne pa so zgradili povsem na novo. 

 

a) Iz navedene povedi izpiši osebni zaimek.    

___________________________________ 

 

b) Na kaj se nanaša izpisani osebni zaimek? Dopolni poved.       

Osebni zaimek se nanaša na _____________________________________________________________ 

 

c) Iz zgornje povedi izpiši glagole.                   

_____________________    _______________________     _____________________ 

 

č) Prvemu glagolu v zgornji povedi določi glagolski čas.      

____________________________________________ 

 

5. Samostalnike v oklepaju postavi v pravilen sklon.         

V knjigi smo lahko veliko prebrali o dveh (barjansko kolo) _______________________________. Včasih so 

jih izdelovali iz različnih vrst (drevo – mn.) ________________________. V vseh kasnejših (obdobje – mn.) 

________________ so se kolesa in osi še dodatno razvijale. Najdeno kolo je bilo pritrjeno na 

________________________ (dvokolesna os). 

 

6. a) Premi govor. Vstavi vsa potrebna ločila in velike začetnice.   

          avtorica   prispevka   je   zapisala   kolo   že   tisočletja   poganja   svet  

     b) Premi govor spremeni v odvisni govor.          

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7. Zapiši ustrezne krajšave oziroma kratice. 

leto      ______________                            RK        ______________ 

NUK     ______________                            glej       ______________ 

liter      ______________                            kilometer     ______________ 

 

 

 

 

 



Preberi pesem in reši naloge. 

Tone Pavček: PISMO 5 

 

Vsak dan bi ti pisal pismo.  

Vsak dan majhen droben list.  

A glej: papir s svojo mučno belino  

je kakor zoprn terorist, 

 

ki me k pisanju priganja  

in vame uperja rafal.  

Zato ne pišem. Dovolj je sanja,  

kako čez praznino razdalj  

 

se lepa misel sprehaja  

k tebi. Do hiše. Do sobe. Čez prag.  

In potem pri tebi ostaja  

z upanjem, da sem ti drag. 

 

Tako ti vsak dan brez razlike  

pišem z besedami sanj  

pisma brez pozdravov in pike,  

a z mnogo nadaljevanj. 

 

Zato me odslej ne zmerjaj,  

da ti ne pišem. Zdaj veš, zakaj.  

Raje ta moja pisma prebiraj  

in pošiljaj svoja nazaj. 

 
 
 
 
 

 



1. V katero umetnostno zvrst spada besedilo? Obkroži pravilni odgovor.    

A   V pesništvo.       B   V pripovedništvo.        C   V dramatiko. 

Obkroženi odgovor utemelji: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. S svojimi besedami razloži naslov pesmi. Naveži se na vsebino pesmi. Odgovor napiši v eni povedi.                               

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Iz 1. kitice izpiši 

       a) okrasni pridevek:    ____________________________________    

 b) primero: ________________________________ 

 

4. Iz 3. kitice izpiši:                                                               

a) rimani besedi:  ________________________ – ________________________ 

b) poosebitev: ____________________________________________________ 

 

 

V sklopu književnosti ponoviš še (poleg zgornjih pojmov): 

- vse tri literarne vrste (pripovedništvo, pesništvo, dramatika – vsako razložiš in poveš nekaj primerov) 

- avtorje in dela, ki smo jih obravnavali pri dramatiki 

- pojem didaskalija 

- pojem radijska igra 

 

V sklopu jezika ponoviš: 

- vse besedne vrste (natančno) 

- nedoločnik in namenilnik 

- premi in odvisni govor 

- krajšave in kratice 

 

V pomoč pri učenju naj ti služijo šolski zvezek, DZ, poglavja v DZ Vaja dela mojstra, vsa preverjanja znanja. 


