6. teden: 20. 4. – 24. 4. 2020
SLOVENŠČINA
Učna vsebina: KATEREGA SPOLA SO SAMOSTALNIKI? – SDZ 2, str. 54 – 57
Cilj: da prepoznaš samostalnike, da spoznaš strategijo za prepoznavanje, samostalnikom
določiš spol (moški, ženski in srednji spol).

1., 2. ura: Katerega spola so samostalniki?
Prejšnji teden si spoznal samostalnike. Kaj poimenujemo s samostalniki?
SAMOSTALNIKI = besede, ki poimenujejo
BITJA

bitja (človek, žival, rastlina)
mama
pes
marjetica

STVARI

POJMI

stvari
omara
vrt
svinčnik

pojmi
veselje
jeza
ljubezen

Pri prepoznavanju si lahko pomagaš z vprašalnicama:
Kaj je to?

Kdo je to?

Prepoznavanje samostalnikov lahko vadiš na spodnji povezavi:
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_oznaci_samostalnike.htm

Danes boš spoznal spol samostalnika.
Verjetno si že slišal za besedo spol? Ljudje smo lahko moškega ali ženskega spola - to je
naravni spol. Obstaja pa še en spol – srednji – zato imamo pri slovenščini 3 slovnične
spole (moški, ženski in srednji spol).
Kako določimo spol samostalniku?
Pri samostalniku ženskega spola, si pomagamo z besedo TISTA (tista mama, roža, riba…).
Pri samostalniku moškega spola, si pomagamo z besedo TISTI (tisti ata, vrt, pes …).
Pri samostalniku srednjega spola, si pomagamo z besedo TISTO (tisto drevo, kolo, …).
Moški spol lahko kot krajšavo zapišemo tudi m. sp., ženski spol kot ž. sp., srednji spol pa
kot sr. sp.
Da lažje ugotoviš spol samostalnika, mora ta biti v ednini.
Npr. Naš pes ima bolhe. (so v množini)
Samostalnika sta:
pes – moški spol
bolha (ednina) - ženski spol

Zapis v zvezek:

SPOL SAMOSTALNIKA

moški spol
TISTI
pes, avto, oče

ženski spol
TISTA
torta, mama, riba

srednji spol
TISTO
drevo, kolo, lepilo

Sedaj pa hitro na reševanje nalog v SDZ 2, str. 54 – 57.
• Preberi dialoge med junaki.
• Preberi zapise na tablah.
• Reši naloge SDZ 2, str. 54 – 56 , dobro preberi navodila nalog.
• SDZ 2, str. 57
o Razmisli in odgovori.
o Dopolni in pomni.

DODATNA NALOGA
Preberi del besedila iz pripovedovalnega besedila Nezgode na kolesarskem izletu. Poišči v
njem samostalnike, jih podčrtaj in jih napiši na ustrezno mesto v preglednici.
No, nesreča res nikoli ne počiva. Ni minilo deset minut, ko je bila tu že nova nezgoda. Brat je
očitno povozil oster predmet in zračnica njegovega kolesa je bila v trenutku prazna.
Žalostno sem zrla vanjo, saj sem bila prepričana, da to pomeni konec težko pričakovanega
izleta. Še sreča, da je moj očka mojster za vse! Iz svojega nahrbtnika potegne rezervno
zračnico in jo hitro zamenja.
MOŠKI SPOL

ŽENSKI SPOL

SREDNJI SPOL

