
Pouk slovenščine v četrtek, 7. maja 2020 

 
V spodnjem sivem okvirčku si preglejte domačo nalogo. 
 

Vaja                                                                                                                                            6. 5. 2020 
 
1. Osnovnike v oklepajih spremenite v primernike. 
 
a) Pred mano je kupoval zelje mlajši (mlad) moški. 
 
b) Tine je starejši (stari) gospe odstopil sedež. 
 
c) V prvem razredu uporabljajo tanjše (tanke) zvezke kot v drugem. 
 
1.1  Izpišite glagole in jim določite oblikoslovne lastnosti (osebo, število, čas). Povedi tudi 
zanikajte. 
 
a) je kupoval: glag., 3. os., ed., preteklik 
Mlajši moški pred mano ni kupoval zelja (R). 
 
b) je odstopil: glag., 3. os., ed., preteklik 
Tine ni odstopil sedeža (R) starejši gospe. 
 
c) uporabljajo: glag., 3. os., mn., sedanjik 
V prvem razredu ne uporabljajo tanjših zvezkov kot v drugem. 
 
2. Namesto osnovnika uporabite presežnik. 
 
a) Janez je na tekmovanju dosegel najboljši (dober) rezultat. 
 
b) Le najspretnejši (spreten) dobi nagrado. 
 
c) Slikar Apel sodi med najslavnejše (slavne) kiparje na svetu. 
 
3. Stopnjujte pridevnike. 
 

Osnovnik Primernik Presežnik 

globok globlji najgloblji 

ljubezniv ljubeznivejši najljubeznivejši 

dolg daljši najdaljši 

topel toplejši najtoplejši 



zelenkast bolj zelenkast najbolj zelenkast 

bogat bogatejši najbogatejši 

težak težji najtežji 

primeren primernejši najprimernejši 

pomemben pomembnejši najpomembnejši 

nov novejši najnovejši 
 

 
Pred reševanjem spodnjih nalog si preberite snov o pridevniku. Prepišite navodila in povedi. 
 

Vaja                                                                                                                                            7. 5. 2020 
 
1. Napišite, ali so navedeni pridevniki lastnostni, vrstni ali svojilni. 
 
a) zabaven (sosed) 
 
b) gorsko (kolo) 
 
c) bratov (računalnik) 
 
č) čista (srajca) 
 
d) majhen (čoln) 
 
e) motorni (čoln) 
 
f) bratrančev (vrt) 
 
g) cvetlični (vrt) 
 
h) bančni (obrazec) 
 
i) doživljajski (spis) 
 
j) dolgočasen (dan) 
 
k) črtni (zvezek) 
 
l) leva (noga) 
 
m) dober (avto) 
 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 



n) trgovčev (načrt) 
 
o) popravni (izpit) 
 
p) težak (izpit) 
 
r) drag (nakit) 
 
s) brivski (aparat) 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 
2. V besedilu je dvanajst pridevnikov. Izpišite jih ter jim določite vrsto, spol, število in 
sklon. 
 

Praznična orehova potica je tradicionalna slovenska sladica. Pripravlja se ob večjih verskih 

praznikih, porokah, včasih pa tudi ob rojstnih dneh in pomembnejših praznovanjih v 

družinskem krogu, ko si privoščimo boljšo hrano in se malce poveselimo ob kozarcu 

rujnega vinca. Želimo vam dober tek! 

 

 PRIDEVNIK VRSTA SPOL ŠTEVILO SKLON 
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Če imate kakšno vprašanje, mi pišite na službeni e-naslov. 
 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


