10. 4. 2020
Pozdravljeni še zadnjič v tem tednu, pred velikonočnimi prazniki.
Ob rešitvah preverite, kako uspešni ste bili včeraj, upam, da ni bilo zahtevno.
Mislim, da boste tudi na naslednja vprašanja odgovorili brez težav, sicer pa
boste lahko preverili odgovore.
1.
2.
3.
4.

V kateri dve temeljni skupini razvrščamo besedne vrste?
Kaj je značilno za pregibne b.v.?
Kaj je značilno za nepregibne b.v.?
Katere pregibne b. v. že poznamo?

Torej, če ste našteli, da med pregibnimi b.v. poznamo že SAMOSTALNIKE
(sam.), OSEBNE ZAIMKE (os. zaim.), ŠTEVNIKE (št.) in GLAGOLE (gl.), je najbrž že
kdo med vami pomislil, da bomo v naslednjih urah natančneje najprej
PONOVILI znanje o PRIDEVNIKIH (prid.), nato pa dodali še kaj novega o njih.
S tem boste spoznali še zadnjo pregibno b. v.
V zvezek napišite naslov in za vajo najprej rešite tole nalogo:
PRIDEVNIK (prid.)
IZ POVEDI IZPIŠI VSE ZNANE PREGIBNE B. V. IN JIH DOLOČI:
V vrtnariji so mu pripravili 157 sadik solate.
Sedaj pa bomo nekatere besede iz zgornje povedi še malo pojasnili:
V Petrovi vrtnariji so mu pripravili 157 velikih sadik zelene solate.
Kaj smo izvedeli o vrtnariji? (da je Petrova)
Kaj vemo o sadikah? (da so velike)
In za katero vrsto solate gre? (za zeleno)
Besede, s katerimi smo natančneje pojasnili samostalnike, imenujemo
PRIDEVNIKI (prid.). So PREGIBNA BESEDNA VRSTA, ker se sklanjajo in
nekateri STOPNJUJEJO. Ločimo tri vrste prid.:
a) LASTNOSTNI, po njih se vprašamo KAKŠEN, -A,- O? Kakšne sadike > > >
VELIKE
b) VRSTNI, po njih se vprašamo KATERI, -A, -O? Katere solate > > > ZELENE

c) SVOJILNI, po njih se vprašamo ČIGAV, -A, -O? V čigavi vrtnariji > > >
PETROVI
Sedaj pa za vajo reši v zvezek še tole nalogo:
V POVEDIH PODČRTAJ VSE PRIDEVNIKE, IN SICER Z ZELENO LASTNOSTNE, Z
RDEČO VRSTNE IN Z MODRO SVOJILNE.
Bratovo uničeno dirkalno kolo je ležalo pred Matejevo rdečo rolko. Oba
pobalina sta opazovala veliko razdejanje in se čudila Cenetovemu bleščečemu
športnemu kolesu, ki je slonelo nepoškodovano na vrtni ograji.

To bo vse za ta teden.
Želim vam lepe praznike in pisanih pirhov.
Grajš

Odgovori na uvodna 4 vprašanja:
1.
2.
3.
4.

Pregibne in nepregibne
Pregibne spreminjajo obliko.
Nepregibne ne spreminjajo oblike.
Poznamo sam., št., gl. in os.zaim.

