
TOR, 14. 4.  

No, pa so prazniki minili. Upam, da ste se imeli lepo, da ste si oddahnili in lahko 

nadaljujemo z delom.  

V petkovi uri smo osvežili spomin na zadnjo pregibno b. v., to je prid., ob koncu 

pa ste rešili še nalogo, sedaj pa preverite rešitve: 

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.  

Zakaj je prid. pregibna b. v.? KER SE SKLANJA in nekateri prid. SE STOPNJUJEJO. 

Pa najprej poglejmo sklanjanje prid.: 

Zapis v zvezke: SKLANJANJE PRIDEVNIKOV 

Ob kateri b. v. stojijo prid.: uničeno KOLO, VRTNA ograja, rdeča ROLKA … 

Rekli smo, da pojasnjujejo sam., torej stojijo ob sam., ti pa se sklanjajo in 

skupaj z njimi tudi pridevniki. Pri tem pazimo na spol samostalnika: 

                 Ž. sp.                                   M.sp.                                         sr. Sp. 

1. im.     vrtna ograja                očetov klobuk                            uničeno kolo 

2. rod.    vrtne ograje               očetovega klobuka                   uničenega kolesa 

3. daj.     vrtni ograji                 očetovemu klobuku                 uničenemu kolesu 

4.  tož.   vrtno ograjo                očetov klobuk                            uničeno kolo 

5. mest. o vrtni ograji               o očetovem klobuku                o uničenem kolesu 

6. or.       z vrtno ograjo            z očetovim klobukom             z uničenim kolesom 

PRIDEVNIKI SE V SPOLU, ŠTEVILU IN SKLONU UJEMAJO S PRIPADAJOČIM 

SAMOSTALNIKOM >>> LEP OVITEK   - NE  PA LEPA OVITEK/ LEP OVITKA. 

1. Za vajo v zvezek sklanjaj še naslednje primere: 

slivova marmelada, materni jezik, razbito steklo 

2. Povedi dopolni s svojilnimi prid.: 

V ____________obleki sem se dobro počutila. Vsepovsod so ležale __________ 

Kocke. Sestra si včasih pripne _____________ ogrlico. Rada opazujem _______ 

vrt. 



3. Povedi dopolni z vrstnimi pridevniki: 

Opazoval sem ________ uro. V ____________ trgovini sem se zadržal več kot 

eno uro. Posodo zloži v _________ stroj. Letos bi rad kupil nova ________ 

očala.  

4. Povedi dopolni z lastnostnimi pridevniki: 

V gozdu sem zagledal _________ srno. Ded ima __________ spomine na 

mladost. Rad imam __________sadje. Na tleh ležijo_________ igrače. 

5. V povedih poišči vse pridevnike in jih razvrsti, kakor zahteva preglednica: 

Kupili smo nov pomivalni stroj. 

V srednji šoli so učitelji zahtevnejši. 

Miranovim domiselnim šalam se smeji tudi sosedova babica. 

Med zapisano in izgovorjeno besedo je v angleškem jeziku velika razlika. 

V očetovi delavnici sem kar sam popravil poškodovano Barbarino rolko. 

 

Lastnostni prid. Vrstni prid. Svojilni prid. 
   

   
   

   
   

 

 

To bo za danes vse. 

Ko rešiš naloge, pričakujem tvoj izdelek. 

 

 

 


