
SPREMEMBA – v PONEDELJEK, 11. 5., ob 10. 30, video ura v 

aplikaciji Teams. 

 

V tem sklopu smo do sedaj ponovili osebne zaimke, spoznali svojilne in 

kazalne. Ta teden bomo podrobneje spoznavali OZIRALNE ZAIMKE. So 

zelo podobni vprašalnim, vendar se od njih ločijo po končnem -r. 

Rešujemo naloge od strani 30 do 34. 

 

ZAPIS V ZVEZEK:  

OZIRALNI ZAIMKI 

OZIRALNI ZAIMKI so tisti zaimki, s katerimi 

opisno poimenujemo stvarnost – to je človeka, 

žival, rastlino, stvar ali pojem (npr. kdor, kar), 

njihovo lastnost, vrsto, pripadnost ali količino 

(npr. kakršen, ki/kateri, čigar/katerega, kolikor) 

ter okoliščine dejanja – kraj, čas, način (npr. kjer, 

kadar, kakor). 

 

Od vprašalnih zaimkov se ločijo po končnem  

-r (kdo–kdor). 

 

 



Pri nalogi 8 in 10, na strani 33 se boste srečali z vprašanjem, kdaj vstaviti 

KI in kdaj KATERI.  Preden jo pričnete reševati, si v zvezek zapišite 

spodnjo razlago. 

 

V večini primerov je ustrezno uporabiti zaimek KI. 

Zaimke KATERI izberemo zlasti za predlogi (na primer: pesem, za katero 

ste glasovali) in v primerih, v katerih bi bila raba predloga KI nejasna. 

 

 

Pri nalogi 12, na strani 34 se boste srečali z vprašanjem, kdaj uporabimo 

zaimek čigar in kdaj kateri. Preden jo pričnete reševati, si v zvezek zapišite 

spodnjo razlago. 

 

Zaimek ČIGAR smemo uporabljati le za samostalniki, ki so MOŠKEGA 

SPOLA, V EDNINI in pomenijo OSEBO. 

 

Primer: 

• Pisatelj, čigar knjigo berete za domače branje, nas bo obiskal. 

• Kmet, čigar vinograd je potolkla toča, bo prejel odškodnino. 

• Učenec, čigar zvezki so urejeni, vam je lahko za zgled. 

 

Če dobro pogledamo podčrtane samostalnike – vsi trije so moškega spola, 

v ednini in pomenijo osebo.  

 

 

 

 

 



Za vajo si spodnje navodilo in primere zapiši v zvezek. 

 

Vstavi pravilno obliko oziralnega zaimka (čigar, kateri, katerega, 

katere …). 

 

• Mati, ___________________ sin je prejel posebno nagrado, je bila 

zelo ponosna. 

• Delavci, __________________ pravice so kršene, napovedujejo 

proteste. 

• Kostanj, ___________________ krošnja sega pod nebo, nam poleti 

daje senco.  

 

Rešeno zgornjo nalogo in DZ, strani 32, 33, 34, mi pošljite do petka, 15. 5.  


