Pouk slovenščine v sredo, 22. aprila 2020
V spodnjem sivem okvirčku so rešitve nalog, s katerimi ste utrdili znanje o sklanjanju
pridevnikov. Če ste rešili pravilno, si obkljukajte. Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in
napišite pravilno rešitev.
1. Sklanjajte zveze pridevnika in samostalnika v ednini.
im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

droben fant
drobnega fanta
drobnemu fantu
drobnega fanta
(o) drobnem fantu
(z) drobnim fantom

im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

tiha ženska
tihe ženske
tihi ženski
tiho žensko
(o) tihi ženski
(s) tiho žensko

im.
rod.
daj.
tož.
mest.
or.

goreče srce
gorečega srca
gorečemu srcu
goreče srce
(o) gorečem srcu
(z) gorečim srcem

2. Pridevnike v oklepaju postavite v ustrezno obliko in jim določite sklon. Glejte zgled.
Slovenija je gorata, im. (gorat) dežela. Včeraj smo se z dobrim, or. (dober) prijateljem
dogovorili, da gremo pod Krn. Z zmerno, or. (zmeren) vožnjo smo v eni uri in pol prispeli
do Lepene. Od tam smo se peš odpravili proti Krnskim, daj. (Krnska) jezerom. Pot je bila
strma, im. (strm). Vila se je po senčni, mest. (senčen) strani hriba, zato nas poletno, im.
(poleten) sonce ni ožgalo. Po dveh urah prijetne, rod. (prijeten) hoje smo v kotlinici
zagledali planinsko, tož. (planinski) kočo.
Danes bomo pogledali stopnjevanje pridevnikov.

Kar je v spodnjem okvirčku, prepišite v zvezek za jezikovni pouk. Uporabite modro in rdeče
pisalo.
Stopnjevanje pridevnikov

22. 4. 2020

Lastnostne pridevnike stopnjujemo. To pomeni, da jim spreminjamo obliko (končnico) glede
na stopnjo.
Imamo tri stopnje: osnovnik (osnovna mera lastnosti, npr. mlad, visok, lep), primernik (večja
ali manjša mera lastnosti, npr. mlajši, višji, lepši), presežnik (najmanjša ali največja mera
lastnosti, npr. najmlajši, najvišji, najlepši).
OSNOVNIK
lep

PRIMERNIK
lepši

PRESEŽNIK
najlepši

Obarvani deli besed so obrazila, zato takšnemu načinu stopnjevanja pravimo stopnjevanje
z obrazili ali obrazilno stopnjevanje.
OSNOVNIK
velik
sladek
grd

PRIMERNIK
večji
slajši
grši

PRESEŽNIK
največji
najslajši
najgrši

Nekatere lastnostne pridevnike (npr. črn, kuhan, pegast, zabuhel ipd.), zlasti tiste za barve,
stopnjujemo z dodajanjem besed bolj/manj, najbolj/najmanj. Ker so te besede prislovi,
pravimo, da je to stopnjevanje s prislovi ali opisno stopnjevanje.
OSNOVNIK
zelen

PRIMERNIK
bolj zelen

PRESEŽNIK
najbolj zelen

Stopnjevanje lahko torej poteka na dva načina, in sicer z obrazili (obrazilno stopnjevanje) ali
s prislovi (opisno stopnjevanje).
Preden nadaljujete z vajo, bi vas rada obvestila, da boste imeli v petek sprotno preverjanje
znanja iz glagola in pridevnika.
Vaja
1. Dopolnite preglednico.
OSNOVNIK

PRIMERNIK

PRESEŽNIK

najnižji
bogatejši
dober
trd

najboljši
najzanimivejši
globlji

otročji
manj utrujen
redek
nežen
rdeč
2. Pridevnik v oklepaju postavite v primernik ali presežnik, kakor zahteva poved.
a) Martina je _______________ (marljiva) učenka od svoje sestre.
b) Knjige o živalih se mi zdijo _______________ (zanimive) od tistih o rastlinah.
c) _______________ (hitra) v sprintu je Maja.
č) Ta naloga je _______________ (težka) od prejšnje.
d) Med urami je odmor _______________ (kratek), kot si ga želimo.
e) Obožujem slikarstvo, a nimam veliko denarja. Zato sem kupila _______________
(majhne) in _______________ (poceni) slike, kot sem sprva načrtovala.
f) Katera je _______________ (visoka) gora v Karavankah?
Polona Bartol, mag. prof. slov.

