
Kazalni zaimki – vaje

1. V naslednjih povedih podčrtaj besede, ki kažejo na že omenjene besede/besedne zveze, in jih 
izpiši. Nato izpiši tudi besedo/besedno zvezo, na katero se nanašajo.

Do nevihte pride, ko se vlažen in pregret zrak dviga in ohlaja, zato se vodna para spreminja v 

kapljice vode in oblikuje kopasti oblak (kumulus); ta zelo hitro raste in iz njega nastane velik 

nevihtni oblak (kumulonimbus). 

Vsako minuto nastane na Zemlji 6000 bliskov oz. 1800 neviht; te povzročajo veliko škodo 

(podrta drevesa, poškodovane strehe hiš …), včasih zahtevajo celo človeške žrtve. 

Za orkan je značilen ogromen oblak (s premerom od 300 do 800 km). Ta ima v sredini oko, tj. 

mirno območje, v katero prihaja suh in mrzel zrak; okrog česa pa se dviguje topel in vlažen 

zrak ter se vrtinči v obliki široke spirale.  

Za vikend je zapadlo pol metra snega. Ta je povzročil zmedo na cestah, saj so bile te neočiščene in zato 

tudi neprevozne. Otroci so se cel dan sankali na hribčku. Ti so bili snega celo veseli! Starejšim fantom pa 

sneg ni bil preveč všeč, vsaj tistim ne, ki so ga morali kidati. Óni pa, ki snega niso kidali, so se pritoževali, 

ker se ne bodo mogli več voziti z motorji. Bolj vesela so bila dekleta. Ta so se veselo metala v sneg.

KAZALNI ZAIMEK BESEDA/BESEDNA ZVEZA, NA KATERO SE NANAŠA

2. V povedih podčrtaj kazalne zaimke.  
Take nesreče še nisem videl. To poročilo smo že brali. Na oni steni je visel urnik. Tolikšnega nereda že 

dolgo nisem videl. Vremenoslovci se ukvarjajo tudi s temi pojavi. S tiste skale skačejo v morje, saj je ona 

prenevarna. V takšnem vremenu ni mogel na tekmo. Na oni polici stoji tvoja slika. Preden je odšla, je zalila 

tisto rožo. Če ne boš znal popraviti, vprašaj onega gospoda. V tej majici izgledaš odlično. S to puško je 

ustrelila medveda.



3. Povedi smiselno dopolni s kazalnim zaimkom tisti, ta ali óni.
_____ kaže na bližnje bitje ali stvar.

_____ kaže na bolj oddaljeno bitje ali stvar.

_____ kaže na najbolj oddaljeno bitje ali stvar.

4. Kazalne zaimke postavi v ustrezni sklon.
(Ta) _____ moškega ne poznam. (Tisto) _____ dekletom sva skupaj plesala. (Óno) _____ kolesa na koncu 

trgovine so najdražja. Čeprav veliko gobarim, _____ (te) gob ne poznam. Čeprav (tisti) _______ knjigah ne 

piše nič zanimivega, si jih je vseeno izposodil. Ali je (óna) ________ restavraciji dovolj prostora za vse? 

(To) _____ okna je treba prebarvati. Preden greš, preveri, kaj počnejo (tista) ______ dekleta. Rade volje bi 

videla, da bi mi podaril (oni) ______ bisere, namesto (ta) _____ .

5. Vstavi ustrezni kazalni zaimek. 
______(zelo oddaljeni) učenci so vedno prijazni. O ______ (bližnji) nesreči sem prebral v časopisu. 

Pred _______ (oddaljeni) psi je treba bežati. Včeraj je okoli Velenja divjala nevihta. _____ je uničila ves 

pridelek. ______ neurja pri nas še ni bilo. Ali mogoče veste, čigav je _____ (bližnji) fant? 

______ (zelo oddaljeni) dekle mu je zmešalo glavo.

______ (oddaljeni) borovnice so boljše od ______ (bližnji), _____ (zelo oddaljeni) na koncu travnika pa so 

najboljše.

6. Vstavi ustrezni kazalni zaimek.             
______ naravni pojavi se večkrat ponavljajo. O ______ pojavu sem prebral v časopisu.

Pred _______ naravnimi pojavi se je treba zavarovati. 

Včeraj je okoli Kamnika divjalo hudo neurje. _____ je uničilo ves pridelek.  ______ neurja pri nas še ni bilo.

Ali mogoče veste, čigav je _____ fant? Ali vidiš, kaj piše na _____ plakatu? _____ dekle mu je zelo všeč.

Na _______ veji je včeraj sedelo pet vran. Za ______ vrati nas čaka presenečenje. 

7. Vstavi pravilno obliko kazalnih zaimkov ta in tista.

TA TISTA

Pravijo, da je _____ pojav enkraten. Govori se, da _____ kapa ni poceni.

_____ pojava še nisem videl. Žal pa _____ kape tu ne prodajajo.

Čudim se _____ pojavu. Povedal bom _____ prodajalki.

Kako rad bi videl _____ pojav! Kako rad bi kupil _____ kapo!

O _____ pojavu sem prebral že veliko člankov. O _____ kapi kar naprej poslušam!

Znanstveniki se že dolgo ukvarjajo s ____ pojavom. S _____ kapo bi šel prav rad v šolo.

8. Zamenjaj kazalna zaimka in povedi prepiši. Kako bi se glasile povedi, če bi vstavil kazalni 
zaimek óni?


