
Pozdravljeni,  

Prvomajske počitnice so za vami. Verjamem, da ste se imeli dobro, čeprav je bil 

to bolj «korona 1. maj« brez kresovanja.  

Sedaj pa nam ne preostane drugega, kot da se spet lotimo slovenščine na 

daljavo.  

 

1. in 2. ura (teden od 4. 5 .  – 8. 5. 2020) 

1.Zopet bomo najprej malo ponovili besedne vrste. Ponovili smo že samostalnik 

in glagol. Tokrat pa še pridevnik.  

2.V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov PONOVITEV PRIDEVNIKA  in 

dodaj datum. 

Spodnjo ponovitev si prepiši v zvezek:  

Pridevnik označuje lastnost, vrsto ali svojino samostalnika, ki stoji ob njem. Zato 

poznamo 3 vrste pridevnikov:  

 

 VPRAŠALNICA PRIMER 
LASTNOSTNI PRIDEVNIK KAKŠEN? lep (fant) 

VRSTNI PRIDEVNIK KATERI? pisalna (miza) 

SVOJILNI PRIDEVNIK ČIGAV? mamin (stroj) 

  

Pridevnike tudi stopnjujemo.  

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 
lep lepši najlepši 

bel bolj bel najbolj bel 

 

 

 

 



2. Sedaj pa naredi še spodnjo vajo v zvezek. 

a) Sklanjaj zveze pridevnika in samostalnika. 

v ednini 

I rdeča roža 
R  

D  
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M  

O  
 

v dvojini 

I pralna stoja 
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O  

 

v množini 

I Mestna središča 
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D  
T  
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O  

 

b) Iz povedi izpiši pridevnika in jima določi stopnjo:  
Po številu prebivalcev je šesto največje mesto v Sloveniji. 
Leta 1801 je v Velenju izbruhnil velik požar. 
 
c) Stopnjuj pridevnike. 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

sončen   
nizek   

nov   

dober   
veder   

 



č) Iz samostalnikov v oklepaju tvori pridevnike. Pazi na ustrezno začetnico. 
- (protestant) šola – protestantska šola 
-  (sonce) stanovanje 
-  (mesto) trg 
-  (požar) varnost 
-  (Velenje) župan 
- (otrok) prireditev 
-  (Pika) festival 
 
Rešitve te naloge fotografiraj in mi jih do 8. 5. 2020 pošlji na moj elektronski 
naslov:  erika.koren-plahuta@guest.arnes.si 
 

3. – 5. ura (teden od 4. 5 .  – 8. 5. 2020) 

 

1. V  deloven zvezku boš prebral odlomek iz serije knjig o Harryju Potterju. 
Najverjetneje to delo poznaš: ali si prebral kakšno knjigo ali pa si si 
ogledal kakšen film o Harryju Potterju. Tako kot odlomek iz zgodbe o 
deklici Momo, ki si jo bral v 4. tednu dela na daljavo, je tudi Harry Potter 
fantastično besedilo s fantastičnimi osebami, predmeti, okoljem itd.  

2.  Odpri DZ in preberi odlomek od strani 160 – 162. Nato reši naloge 
povezane s tem odlomkom  na strani 162, 163: 2-9.  
10 naloge ne rešuj.  


