
Pouk slovenščine v ponedeljek, 20. aprila 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve vaje, s katero smo ponovili razmerja med stavki. Če ste 

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

 

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. PO 

 

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

 

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

 

č) Stekel je, da bi opazoval mavrico. N 

 

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

 

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

 

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

 

g) Prostih mest je malo, zato pohitite. PO 

 

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

 

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

 

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

 

Kako vam je šlo določanje pridevnikov? 

 

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

 

Bratovo uničeno dirkalno kolo je ležalo pred Matejevo rdečo rolko. 

 

bratovo: svojilni pridevnik 

uničeno: lastnostni pridevnik 

dirkalno: vrstni pridevnik 

Matejevo: svojilni pridevnik 

rdečo: lastnostni pridevnik 

 



Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti v zvezku za jezikovni pouk. Preden začnete reševati 

naloge, ponovite snov, ki ste jo zapisali v petek. 

 

Vaja                                                                                                                                          20. 4. 2020 

 

1. Povedi dopolnite z lastnostnimi pridevniki. 

 

a) Za skednjem raste __________ hrast. 

 

b) Njegovi __________ lasje so vihrali v __________ vetru. 

 

c) Potica, ki jo speče moja babica, je zares __________ jed. 

 

2. Povedi dopolnite z vrstnimi pridevniki. 

 

a) Obiskovali smo tečaj __________ jezika. 

 

b) Ste pojedli __________ juho? 

 

c) Iz predala vzemi __________ pribor. 

 

3. Povedi dopolnite s svojilnimi pridevniki. 

 

a) Oblekel bom __________ pulover. 

 

b) V kotu so __________ zvezki. 

 

c) __________ motor je obležal na ulici. 

 

4. Tvorite svojilne pridevnike. 

 

oče ________________ mesar ________________ 

Cene ________________ učitelj ________________ 

Marko ________________ Matevž ________________ 

učiteljica ________________ sošolec ________________ 

 

5. Tvorite vrstne pridevnike. 

 



tak z Bleda ________________ tak iz Slovenije ________________ 

tak iz Ljubljane ________________ tak iz Evrope ________________ 

tak iz Kobarida ________________ tak iz Italije ________________ 

tak iz Vipave ________________ tak iz Južne Afrike ________________ 

tak iz Maribora ________________ tak iz Pariza ________________ 

 

6. Vstavite ustrezno obliko pridevnika v oklepaju. 

 

a) Ivana je __________ (bolan), zato je ni v šolo. 

 

b) Z __________ (gromek) smehom na ustih so nadaljevali zabavo. 

 

c) __________ (nov) soba je bila rdeče prepleskana. 

 

č) __________ (glasen) opazka je sodelavko prizadela. 

 

d) __________ (spreten) gasilci so hitro pogasili požar. 

 

e) Brda so znana po __________ (okusen) vinih. 

 

f) Deček je vrgel kamen z __________ (betonski) mostu.  

 

Pri zadnji nalogi lahko vidite, da tudi pridevnike sklanjamo. Več o tem jutri. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


