
PON, 20. 4.,  

TOR, 21. 4. 

Pa je zopet ponedeljek. 

 V preteklem tednu smo se ukvarjali s prid. , ugotovili smo, da je pregibna b. v., 

ker se sklanja in lastnostni pridevniki se tudi stopnjujejo. Rekli smo, da 

poznamo tri stopnje: OSNOVNIK, PRIMERNIK IN PRESEŽNIK. Večino pridevnikov 

stopnjujemo z obrazili, nekatere pa opisno – s prislovi. 

Vse to znanje ste lahko utrdili z nalogami  v DZ. Če še niste uspeli vseh rešiti, se 

še malo potrudite, najbolj pridni pa že lahko preverite rešitve: 
 

1. naloga: 

Nižja.; Največje.; Drobne.; Pajkovo.; Zemeljska.  

 

2. naloga: 

Napisane besede so samostalniki/pridevniki/glagoli/prislovi. 

 

3. naloga: 

V pomoč so mi bile vprašalnice pri vprašanjih 1. naloge. 

 

4. naloga: 

V 1. nalogi so uporabljene vse vprašalnice, ki so značilne za spraševanje po pridevnikih, in 

sicer vprašalnice kakšna, katera in čigavo. 

 

5. naloga: 

Rosa je pojav lepega vremena. Je pojav usedanja vode iz zraka. Nastane, kadar je 

temperatura tal, rastlin in predmetov nižja od temperature zraka. Nočno in jutranje ohlajanje 

zemeljske površine in posredno zraka je največje na odprtem svetu. Roso štejemo med 

padavine v tekočem stanju. To je pojav, ki je omejen le na stik med hladnejšimi predmeti in 

okoliškim zrakom. K obilnejši rosi lahko prispeva pršenje iz megle. Zaradi počasnejšega 

izločanja vode iz zraka nastanejo in se obdržijo drobne kaplje povsod. Zanimivo je roso 

opazovati tudi na najmanjših predmetih, na primer na pajkovi mreži. Najmočnejša je rosa na 

rastlinah. 

 

6. naloga: 

V besedilu je največ lastnostnih/vrstnih/svojilnih pridevnikov. 

 

7. naloga: 

a) lepo 

b) Ker je pridevnik 1. stopnje zapisan v osnovni obliki, se imenuje oblika pridevnika 

osnovnik. 

 

8. naloga: 



a) NE 

b)  B Ker smo z njo primerjali temperaturo tal in zraka. 

c) Obliko pridevnika 2. stopnje imenujemo osnovnik/primernik. 

 

9. naloga: 

a)    Poimenoval/-a sem  

   največjo lastnost rose  
    na rastlinah. 
  

b) Osnovnik./Primernik./Presežnik. 

 

10. naloga: 

C Pridevnike sem stopnjeval/-a. 

 

11. naloga: 

        lastnostne   

       pridevnike      

 

 

12. naloga: 

a) Že drobna toča s premerom okoli en centimeter povzroča škodo tudi na poljščinah in v 

vinogradih. Debelejša toča dela škodo tudi na avtomobilih, strehah in na okenskih steklih. 

Slabše strešne kritine je dobro pred točo zavarovati. Večja zrnja toče lahko resno 

poškodujejo tudi človeka. V takih trenutkih bi bila bolj zaželena letala proti toči. 

b) drobna 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

č) Na en način/dva načina/tri načine. 

 

13. naloga: 

a) Ko se zrak nad travnikom segreje, se začne lažji topel zrak dvigati, tega pa nadomesti 

težji, hladnejši. 

 

b)  na -ejši    na -ši    na -ji 

 

c) Osnovnik  Primernik 

      lahek     lažji  

Osnovnik Primernik 

debela debelejša 

slabe slabše 

velika večja 

zaželena bolj zaželena 



      težak/težek    težji  

      hladen     hladnejši 

 

14. naloga: 

a) osnovnik: /  primernik: šibkejši  presežnik: najmočnejši 

b) B Primerniku na začetku dodamo še naj-. 

c) Z besedo bolj./Z besedo najbolj. 

 

 

 

 

Sedaj boste znanje še preverili v poglavju 

 Preveri svoje znanje, IN SICER DO SREDE, 22. 4. 

DZ str.98-101, od 1. do vključno 8. nal. 

Se ponovno »družimo v sredo. 

Grajš 


