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Ime in Priimek :       

 
Datum :        

 
 

KAZALNI ZAIMKI 
 

 

1. 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. 
Bili smo na  morju. Tam je najlepše. 
 
 
2. Vstavi ustrezni kazalni zaimek. 

 

______ učenci so vedno prijazni. 
O ______ nesreči sem prebral v časopisu. 
Pred _______ 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 _____ fant? 
 
 
3. Iz naslednjih povedi prepiši kazalne zaimke in besedo/besedno zvezo, na katero kažejo. 

 

a) 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). 
b) Vsako minuto nastane na Zemlji 6000 bliskov oz. 1800 neviht; te povzročajo veliko škodo 
(podrta drevesa, poškodovane strehe hiš …), včasih zahtevajo celo človeške žrtve. 
c) 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.  
 
KAZALNI ZAIMEK BESEDA/BESEDNA ZVEZA, NA KATERO KAŽE 
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