
Pozdravljeni, učenke in učenci 7. b! 

  
Veseli me, da mi sporočate, da razumete snov in ste uspešni pri delu.   
V prejšnjem tednu smo ponovili znanje 6. r. o osebnih zaimkih, spoznali pa lastnosti svojilnih 
in vprašalnih zaimkov. 
V tem tednu bomo z zaimki nadaljevali. Spoznali bomo še povratno svojilne, oziralne in 
kazalne zaimke. 
  
S svojilnimi zaimki izražamo svojino kogarkoli ali česarkoli; po svojini vprašamo z 
vprašalnico čigav. 
  
Povratni svojilni zaimek: svoj, svoja, svoje. 
  
Primer. Deklica je bila pohvaljena zaradi lepega vedenja. 
               Deklica je bila pohvaljena za njeno/svoje lepo vedenje. 
Prava izbira: Deklica je bila pohvaljena za svoje lepo vedenje. :-) 
  
Kadar želimo povedati, da kaj pripada (na primer: lepo vedenje) lastnini tiste osebe, ki je 
poimenovana v osebku, na primer deklici, se po njej – deklici –vprašamo z vprašalnico kdo ali 
kaj in uporabljamo povratni svojilni zaimek svoj, svoja, svoje. 
  
Še nekaj primerov. Napisala je svojo nalogo, potem pa še njeno, ker si je ona, Saša, zlomila 
kost v roki. Pometaj pred svojim pragom, pusti druge pri miru. V izložbi trgovine je 
zagledala svoj odsev. Pri svojih starših se počuti sprejeto. S svojim neutrudnim delom so 
pokazali vztrajnost in dosegli uspeh. 
Svojega obraza ne kažejo tujcem. Svojim otrokom bere zgodbe za lahko noč. 
  
Oziralni zaimki 
  
Z oziralnimi zaimki se opisno oziramo po bitjih, stvareh, prostorih. Končajo se na »r«. 
  
Primer. Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Kdo pade? 

               Česar se nisi naučil, ne boš znal. Česa ne boš znal? 

               Komur je padel kruh na tla, naj ga pobere. Kdo naj pobere? 

               Kogar je kača pičila, se še zvite vrvi boji. Kdo se boji? 

               Čemur pripisuješ velik pomen, je zate gotovo zelo pomembno. Kaj je pomembno? 

  
Zdaj si gotovo že ugotovil, da se res končujejo na »r«, a ne le to. Zaimkom, ki jih že poznaš, 
smo to črko dodali. Že veš, kateri so ti zaimki? Če še ne, boš izvedel ob reševanju nalog v 2. 
DZ, str. 30–34. 
Si opazil, da sem poudarila besedi ki in kateri? Tudi ta dva sta oziralni zaimka. Kdaj katerega 
od njiju uporabiti, se sprašuješ? 

Zaimek ki večinoma uporabljamo, kadar pišemo ali govorimo, zaimek kateri pa za predlogi. 
  
Primer. V galeriji si je ogledovala Kofetarico, ki jo je naslikala Ivana Kobilca. 
               Kustosinja je vodila obiskovalce do slik, mimo katerih je bila dovoljena pot. 
  



Zaimek kateri uporabimo tudi tedaj, ko želimo kaj zelo jasno povedati. 
Primer.  Srečala je učenko, ki jo je učila. (Izražanje ni jasno.) 
               Srečala je učenko, katero je učila. (Izražanje je jasno.) 
  
Zdaj si izvedel dovolj, da lahko začneš reševati naloge pri Oziralnih zaimkih, str. 30–34. 
  
Ko si končal, preveri rešitve na znani e-povezavi in obkljukaj, dopolni ali popravi svoje rešitve 
s pisalom druge barve in pripiši datum. 
  
Kazalni zaimki 
  
S kazalnimi zaimki kažemo. A ne s prstom. Z določenimi besedami, ki jih imenujemo kazalni 
zaimki. Z njimi kažemo na živali, rastline, predmete, pojme. Na vse, kar je blizu, malo stran 
ali zelo oddaljeno. 
  
Primer. Ta roža lepo cveti. (Pomen: najbliže meni.) 
              Tista cveti še lepše. (Pomen: malo dlje od mene.) 
              Poglej, óna pa ima največ cvetov. (Pomen: od mene najbolj oddaljena.) 
  
Ob reševanju nalog boš videl, da zaimke tudi sklanjamo. Še poznaš vprašalnice za sklone? Če 
ne, poišči zapise iz 6. razreda in jih ponovi. 
  
Zdaj je čas, da rešuješ vaje v DZ, str. 34–38. 
  
Ko boš rešil vse, preveri ustreznost svojih rešitev. V zvezek napiši povzetek nove snovi. Naj ti 
gre dobro! 

Ko vse opraviš, ponovi vse o zaimkih. Tako si boš bolje zapomnil staro in novo. 
  
Od ponedeljka, 18. maja 2020 dalje, začnem s spraševanjem deklamacije Gregorčičeve 
pesmi Soči. 
Pošljite mi datum in uro, kdaj bi se lahko srečali na daljavo. Naredila bom razpored in vam 
poslala e-povezavo in šifro, ki bo omogočila srečanje. Ni komplicirano, vsi boste znali klikniti 
na povezavo in napisati geslo, ki bo za vsakega učenca drugo. Mislim, da je najbolje v času, 
ko imamo na urniku slovenščino. Te ure bi morale biti proste, nezasedene od drugih 
uporabnikov. Če bi kdo želel deklamirati prej, naj mi sporoči. 
  
Oglasite se mi tisti, ki se mi še niste. Pogrešam vas in vaše zapiske. 
  
To je to. O, kazalni zaimek sem uporabila! :-) 
  
Pridno delajte še naprej in me obveščajte o svojem delu! 

Milena Herblan Gostiša 

  
  
  
 


