
Pouk slovenščine v petek, 17. aprila 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve včerajšnjih nalog iz delovnega zvezka (drugi del). Če ste 

rešili pravilno, si obkljukajte. Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in napišite pravilno rešitev. 

 

DZ (drugi del), str. 91–92/6., 7. naloga 

 

6. naloga: 

 

V Vipavski dolini piha zelo močna burja do 42 dni letno, zato so je tamkajšnji prebivalci 

povsem navajeni. 

 

Sunki burje na Vipavskem zaustavijo promet, zato so ceste na Vipavskem večkrat zaprte. 

 

Burja večinoma piha s severa, zato tudi v svojem imenu nosi izraz za sever. 

 

7. naloga: 

 

Cesta skozi Vipavsko dolino je spet zaprta, ker tam piha močna burja./Skozi Vipavsko 

dolino piha močna burja, zato je cesta tam spet zaprta. 

 

To pomlad je burja še posebej pogosta, zato se kmetje bojijo za cvetoča drevesa. (pravilna 

poved) 

 

Domačinov burja v vsakdanjem življenju ne moti, zato je skorajda ne opazijo. (pravilna 

poved) 

 

Rimljani burjo ohranjajo v lepem spominu, ker jim je uspelo zmagati. 

 

Burja dela škodo, ker odnaša večje količine zemlje. 

 

Najprej boste v zvezku za jezikovni pouk rešili spodnjo nalogo, s katero boste ponovili 

razmerja med stavki. Tisti, ki lahko, si vajo natisnite. 

 

Vaja                                                                                                                                                         17. 4. 2020 

 

1. Katero razmerje je izraženo v naslednjih povedih? Zapišite črko V za vzročno, Č za časovno, PG za 

pogojno, N za namerno in PO za posledično razmerje.  

 

a) Zunaj dežuje, zato bom ostal doma. __________ 

 



b) Ker so ceste spolzke, je veliko nesreč. __________ 

 

c) Če smo ljudje neprevidni, se nesreče kar dogajajo. __________ 

 

č) Stekel je, da bi opazoval mavrico. __________ 

 

d) Lahko boš šel do prijatelja, če boš prej napisal nalogo. __________ 

 

e) Naloga je težka, zato sem ti prišel pomagat. __________ 

 

f) Učil se je, da bi popravil oceno. __________ 

 

g) Prostih mest je malo, zato pohitite. __________ 

 

h) Peter se zabava, kadar se brat prepira s sestrico. __________ 

 

i) Če te knjige ne boš prebral, jo vrni v knjižnico. __________ 

 

j) Da bi postal zmagovalec, je trdo treniral vsak dan. __________ 

 

Do zdaj ste spoznali že štiri besedne vrste, to so samostalniki, osebni zaimki, števniki in glagoli. 

Pravimo, da so to pregibne besedne vrste. Zakaj so pregibne? Ker spreminjajo svojo obliko. 

Zadnja pregibna besedna vrsta, ki ste jo obravnavali že lansko šolsko leto, so pridevniki. 

Najprej bomo ponovili, kaj o njih že veste. 

 

Kar je v spodnjem okvirčku, prepišite v zvezek za jezikovni pouk. Uporabite modro, zeleno in 

rdeče pisalo. 

 

Pridevnik (prid.) 

 

1. Iz povedi izpišimo vse znane besedne vrste. 

 

V pekarni so nam prodali 3 štruce kruha. 

 

(v) pekarni: sam., ž. sp., ed., mestnik, (v) kom/čem 

nam: os. zaim., 1. os., mn., dajalnik, komu/čemu 

so prodali: glag., 3. os., mn., preteklik  

3: glavni števnik (Koliko štruc kruha so nam pripravili v pekarni?) 

štruce: sam., ž. sp., mn., tožilnik, koga/kaj 

kruha: sam., m. sp., ed. (edninski samostalnik), rodilnik, koga/česa 

 

1.1 Nekatere besede iz zgornje povedi dodatno pojasnimo. 

 



V prijateljičini pekarni so nam prodali 3 posušene štruce rženega kruha. 

 

V čigavi pekarni so nam prodali kruh? V prijateljičini. 

 

Kakšne tri štruce kruha so nam prodali? Posušene. 

 

Za katero vrsto kruha gre? Za rženi kruh. 

 

V prijateljičini pekarni so nam prodali 3 posušene štruce rženega kruha. 

 

 

 

 

Pridevniki označujejo lastnost, vrsto ali svojino samostalnikov, ki stojijo ob njih. So pregibna 

besedna vrsta, ker jih sklanjamo in stopnjujemo. 

 

Poznamo tri vrste pridevnikov, in sicer so to: 

o lastnostni pridevniki, 

o vrstni pridevniki in 

o svojilni pridevniki. 

 

 VPRAŠALNICA PRIMER 

Lastnostni pridevnik Kakšen? rdeč (skiro) 

Vrstni pridevnik Kateri? otroški (skiro) 

Svojilni pridevnik Čigav? Petrin (skiro) 

 

2. V spodnji povedi podčrtajte pridevnike. Označite, za katero vrsto pridevnika gre. 

 

Bratovo uničeno dirkalno kolo je ležalo pred Matejevo rdečo rolko. 
 

Lep konec tedna vam želim. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK 

VRSTNI PRIDEVNIK SVOJILNI PRIDEVNIK 

 


