
SLOVENŠČINA 

 

Dragi petošolci, o samostalnikih smo se pri slovenskem jeziku že učili. Nismo pa 
povedali, da ob samostalnikih po navadi stojijo različne vrste pridevniki. Zato bomo 
danes o njih podrobneje spregovorili.  

PRIDEVNIKI 

1.  Zakaj in kdaj bom uporabljal pridevnike? 

Pridevnike bomo  uporabili, ko bomo želeli, kaj zanimivega, bolj nenavadnega, lepega 
povedati.  

Poznamo več vrst pridevnikov. O njih bomo v nadaljevanju podrobneje spregovorili.  
Na primer: Mama kuha kosilo.  

 

To poved bi lahko povedal bolj natančno in zanimivo.  

Na primer: Moja prijazna mama kuha slastno, vegetarijansko  kosilo. Besede, ki so 
zapisane z rdečo barvo so pridevniki.  

(oglej si stran 64 v delovnem zvezku za slovenščino)  

 

 

    

 

2. Odpri delovni zvezek za slovenski jezik.  

Preberi besedilo na strani 65. Naslov besedila je  

Jadransko morje -- biser Sredozemlja. Nato preberite vprašanja in odgovore, ki so 
zapisani pod besedilom.  

V DZ na strani 66 razložite poved Bistrina na kopnem sega celo do 56 m.  

 

 

3. V zvezke zapišite: 

 

 



PRIDEVNIKI 

 

LASTNOSTNI 
PRIDEVNIKI 

VRSTNI PRIDEVNIKI SVOJILNI PRIDEVNIKI 

Vprašamo se: Kakšen, 
kakšna, kakšno? 

 

Vprašamo se: Kateri, 
katera, katero? 

Vprašamo se: Čigav, 
čigava, čigavo? 

Poimenujemo lastnost 
(dolg, širok). 
 

Poimenujemo vrsto 
(sredozemski). 

Označuje svojino (mamin, 
očetov). 

 

Pridevniki so besede, s katerimi zapišemo ali povemo, kakšna je neka stvar, katere 
vrste je ali čigava je. 

 

 

4. Prisluhnite posnetku, kjer deklica Lara pripoveduje, razlaga o pridevniku. Ponuja 
ti tudi še druge linke, s pomočjo katerih lahko utrjuješ svoje znanje. Zato pozorno 
poslušaj!  

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o&t=252s 

 

Če ste pozorno poslušali posnetek, vam bodo spodnje povedi o vrstah pridevnikov 
dokaj znane. Prav tako pa boste rešili  brez težav še nekaj nalog v delovnem zvezku. 

 

 

5. Dobro preberite in ponovite: 

VRSTE PRIDEVNIKOV 

 Pridevniki stojijo ob samostalnikih. Po njih se lahko vprašamo s vprašalnicami 
kakšen, čigav, kateri, ki pomagajo določiti vrsto pridevnika. 

 Torej, če želimo samostalnikom dodati ustrezne pridevnike, si lahko 
pomagamo s vprašalnicami. KAKŠEN? ČIGAV? KATERI? (katere vrste). 
Oziroma kakšen, kakšna, kakšno? Čigav, čigava, čigavo ? Kateri, katera, 
katero?. 

 Tudi na posnetku ste slišali, da so pridevniki besede, s katerimi lahko 
opišemo, kakšna je neka stvar, katere vrste je ali čigava je. Zato jim pravimo 
lastnostni pridevniki, vrstni pridevniki in svojilni pridevniki.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o&t=252s


6. Spodnje primere prepiši v zvezek: 

a) Kakšno kolo imaš?  

           Imam staro, veliko kolo.  

Pridevnika v povedi sta staro/veliko. Poimenujeta lastnost kolesa, zato sta to 
lastnostna pridevnika.  

 

b) Čigavo kolo si videl pred trgovino?  

          Pred trgovino sem videl sosedovo kolo. 

 Pridevnik v povedi je sosedovo. Označuje pa svojino, zato je to svojilni pridevnik. 

Kolo bi lahko bilo tudi  mamino, sestrino, dedkovo. Tudi ti pridevniki označujejo 
svojino. 

 

c) Katere vrste koles poznaš?  

          Poznam več vrst koles: otroške, športne in gorske.                          

Pridevniki v povedi so: otroški, športne, gorske, treking. Poimenujejo vrsto koles, zato 
so to vrstni pridevniki. 

 

 

 

 

7. Reševanje nalog v delovnem zvezku 

V DZ na strani 67 je naveden prikaz, ki povzema vrste pridevnikov in njihove 
vprašalnice. Natančno ga prerišite v zvezek.   

 

Rešite naloge: na strani 67 nalogo 1, na strani 68 nalogo 2, na strani 69 nalogo 3. na 
strani 70 nalogi 4 in 5 in strani 71  nalogo 6. 

 

 



Za konec še preberite besedilo na strani 74 in ga dopolnite z odgovori na vprašanja, 
ki se nadaljujejo na strani 75. 

 

                             

    

 



 

 



 

            



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


