Pouk slovenščine v torek, 21. aprila 2020
V spodnjem sivem okvirčku so rešitve nalog, s katerimi ste ponovili snov o pridevniku. Če ste
rešili pravilno, si obkljukajte. Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in napišite pravilno rešitev.
1. Povedi dopolnite z lastnostnimi pridevniki.
a) Za skednjem raste velik/star/mogočen hrast.
b) Njegovi bujni/rjavi lasje so vihrali v toplem vetru.
c) Potica, ki jo speče moja babica, je zares okusna/dobra jed.
2. Povedi dopolnite z vrstnimi pridevniki.
a) Obiskovali smo tečaj tujega/francoskega jezika.
b) Ste pojedli govejo/bučno juho?
c) Iz predala vzemi jedilni pribor.
3. Povedi dopolnite s svojilnimi pridevniki.
a) Oblekel bom očetov pulover.
b) V kotu so sestrini zvezki.
c) Cenetov motor je obležal na ulici.
4. Tvorite svojilne pridevnike.

oče

očetov

mesar

mesarjev
mesarjov

Cene

Cenetov
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učiteljev
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5. Tvorite vrstne pridevnike.
tak z Bleda

blejski

tak iz Slovenije

slovenski

tak iz Ljubljane

ljubljanski

tak iz Evrope

evropski

tak iz Kobarida

kobariški

tak iz Italije

italijanski

tak iz Vipave

vipavski

tak iz Južne Afrike

južnoafriški

tak iz Maribora

mariborski

tak iz Pariza

pariški

6. Vstavite ustrezno obliko pridevnika v oklepaju.
a) Ivana je bolna, bolana (bolan), zato je ni v šolo.
b) Z gromkim (gromek) smehom na ustih so nadaljevali zabavo.
c) Nova (nov) soba je bila rdeče prepleskana.
č) Glasna (glasen) opazka je sodelavko prizadela.
d) Spretni (spreten) gasilci so hitro pogasili požar.
e) Brda so znana po okusnih (okusen) vinih.
f) Deček je vrgel kamen z betonskega (betonski) mostu.
V petek ste se naučili, da so pridevniki pregibna besedna vrsta, ker jih sklanjamo, nekatere tudi
stopnjujemo. Danes si bomo pogledali sklanjanje.
Kar je v spodnjem okvirčku, prepišite v zvezek za jezikovni pouk. Če lahko, preglednico
natisnite in prilepite v zvezek. Uporabite modro, rdeče in zeleno pisalo.
Sklanjanje pridevnikov

21. 4. 2020

Pridevnike sklanjamo. To pomeni, da jim spreminjamo obliko (končnico) glede na sklon.

SKLON
im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

VPRAŠALNICA

MOŠKI SPOL

ŽENSKI SPOL

Kdo/kaj?

rdeč (klobuk)

rdeča (torbica)

Koga/česa?

rdečega (klobuka)

rdeče (torbice)

Komu/čemu?

rdečemu (klobuku)

rdeči (torbici)

Koga/kaj?

rdeč (klobuk)

rdečo (torbico)

(O) kom/čem?

(o) rdečem (klobuku)

(o) rdeči (torbici)

(S) kom/čim?

(z) rdečim (klobukom) (z) rdečo (torbico)

SREDNJI SPOL
rdeče (kolo)
rdečega (kolesa)
rdečemu (kolesu)
rdeče (kolo)
(o) rdečem (kolesu)
(z) rdečim (kolesom)

Pridevniki se v spolu, številu in sklonu ujemajo s pripadajočim samostalnikom.
Z rdečim klobukom sem šel po mestu.
Z rdeč klobukom sem šel po mestu.
Vaja
1. Sklanjajte zveze pridevnika in samostalnika v ednini.
im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

droben fant

im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

tiha ženska

im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

goreče srce

2. Pridevnike v oklepaju postavite v ustrezno obliko in jim določite sklon. Glejte zgled.

Slovenija je gorata, im. (gorat) dežela. Včeraj smo se z __________, _____ (dober)
prijateljem dogovorili, da gremo pod Krn. Z __________, _____ (zmeren) vožnjo smo v
eni uri in pol prispeli do Lepene. Od tam smo se peš odpravili proti __________, _____
(Krnska) jezerom. Pot je bila __________, _____ (strm). Vila se je po __________, _____
(senčen) strani hriba, zato nas __________, _____ (poleten) sonce ni ožgalo. Po dveh urah
__________, _____ (prijeten) hoje smo v kotlinici zagledali __________, _____ (planinski)
kočo.
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