ČET, 16. 4. 2020
Pozdravljeni, najprej rešitve včerajšnjih vaj- MOJE REŠITVE SO MOŽNOSTI, TI
IMAŠ LAHKO SVOJ PRIMER
1. Povedi dopolni z ustreznimi svojilnimi prid.:
Oblekel bom SESTRIN suknjič. TETIN mož je tihega značaja.
Na mizi so ALJAŽEVI zvezki. Ali poznaš ŽUPANČIČEVE uganke?
BRATOVO kolo se je znašlo na tleh. V ROKOVI sobi je računalnik.
2. Povedi dopolni z ustreznimi lastnostnimi prid.:
Za VELIKO hišo raste STAR oreh. LENEGA človeka ne ceni nihče. Nagradili so ga z/s BURNIM
aplavzom. Njeni SVETLI lasje so vihrali v MRZLEM vetru.
3. Povedi dopolni z ustreznimi vrstnimi prid.:
Obiskoval sem tečaj ITALIJANSKEGA jezika. Brat dela v MEHANIČNI delavnici.
Ali imate SUŠILNI stroj? Pospravi BRUSILNO orodje. V predalu imam JEDILNI pribor. S
petnajstimi leti se je vpisala v GLASBENO šolo.
4. Poišči in izpiši v ustrezno mesto v razpredelnici vse pridevnike:
Ptice selivke gnezdijo v prekmurskih in štajerskih vaseh, rade so na Ljubljanskem barju ali
ob Cerkniškem jezeru. Okroglo gnezdo spletejo iz drobnih vej, vanj položijo suh mah da
tam zvalijo drobcena bitja. Tudi na tetini in stričevi kmetiji so našli lastavičja gnezda.
Živahni mladički jim bodo v toplem poletju uničevali škodljivce na babičinih gredicah.

Lastnostni prid.
OKROGLO
DROBNIH
SUH
DROBCENA
TOPLEM

Vrstni prid.
PREKMURSKIH
ŠTAJERSKIH
LJUBLJANSKEM
CERKNIŠKEM
ŽIVAHNI

Svojilni prid.
TETINI
STRIČEVI
LASTAVIČJA
BABIČINIH

5. Samostalniku ŽOGA dodaj:
5 lastnostnih prid.: VELIKA, STARA, RAZTRGANA, POPISANA, NOVA
5 vrstnih prid. : NOGOMETNA, KOŠARKAŠKA, ROKOMETNA, USNJENA, GUMJASTA
5 svojilnih prid.: BRATOVA, SOŠOLČEVA, BRATRANČEVA, ROKOVA, ŠPELINA

Tako, to so vaje za današnjo uro, rešitve boš lahko preveril naslednjič.

No, najprej ponovimo: a) prid. je pregibna b. v.
b) se sklanja in STOPNJUJE
Sklanjali smo ga že skupaj s sam. (slivova marmelada …)
Danes bomo spoznali še stopnjevanje, zato kar naslov:

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA
Lastnostni pridevniki izražajo različne stopnje neke lastnosti. Temu pravimo
STOPNJEVANJE in lahko poteka na dva načina: Z OBRAZILI ali S PRISLOVI.
Imamo tri stopnje:
1. OSNOVNIK – izraža osnovno mero lastnosti >> MLAD
2. PRIMERNIK – izraža večjo ali manjšo mero lastnosti >> MLAJŠI
3. PRESEŽNIK – izraža najmanjšo ali največjo mero lastnosti >> NAJMLAJŠI
Obarvani deli besed so obrazila, zato takšnemu načinu stopnjevanja pravimo
stopnjevanje z obrazili.
Nekatere lastnostne pridevnike, zlasti tiste za barve, pa stopnjujemo z
dodajanjem besedic bolj/manj, najbolj/ najmanj. Ker so te besedice PRISLOVI,
pravimo, da je to stopnjevanje z obrazili: zelen, bolj zelen, najbolj zelen.
Poskusi in reši za vajo: Vpiši manjkajoče stopnje pridevnikov:
OSNOVNIK
sladek

PRIMERNIK
slajši

PRESEŽNIK
najslajši
najnižji

bogatejši
boljši
trd
najzanimivejši
plitev
globlji
otročji
manj utrujen
najredkejši
nežen
manjši
rdeč
gladek

To je za sedaj dovolj. Rešitve naloge mi pošljite.

