10. teden: 25. 5. – 29. 5. 2020
SLOVENŠČINA
Učna vsebina:
1. ura: KAKO PIŠEMO SVOJILNE PRIDEVNIKE IZ OSEBNIH LASTNIH IMEN? SDZ 2, str. 78 – 81
2. ura: KAKO PIŠEMO VRSTNE PRIDEVNIKE IZ ZEMLJEPISNIH LASTNIH IMEN? SDZ 2, str. 81 - 85
3. ura: PREVERIMO ZNANJE
Cilj:
• Pretvarjaš osebna lastna imena v svojilne pridevnike in si pri tem pozoren na zapis z
veliko začetnico.
• Pretvarjaš zemljepisna lastna imena v vrstne pridevnike in si pri tem pozoren na zapis z
malo začetnico.
1. ura: KAKO PIŠEMO SVOJILNE PRIDEVNIKE IZ OSEBNIH LASTNIH IMEN?
O pridevniku imaš že kar nekaj znanja.
Danes se boš naučil, kako pišemo SVOJILNE PRIDEVNIKE iz OSEBNIH LASTNIH IMEN.
Pišemo z veliko začetnico!!!
Čigav – a - o?

Imena, priimki, vzdevki: Jan, Kodrun,
Pipi

Npr. : Janov, Novakov,
Bredin, mamin,
Imena živali: Lisko, Floki, Lumpi….
stričev, zdravnikov, …
Pravljična bitja: Pepelka, …
Imena prebivalcev, ljudstev: Slovenec,
Šoštanjčan…
Preberi pogovor med junaki Radovednih pet v SDZ, str. 78.
Bodi pozoren na zapis osebnih lastnih imen - pišemo jih z veliko začetnico (Marko
Pogačnik
Pogačnikov grb).

!

Če iz osebnih lastnih imen (pišemo jih z veliko začetnico) naredimo besede, ki
povedo ČIGAVO je kaj, dobimo SVOJILNE PRIDEVNIKE, ki jih prav tako pišemo z

VELIKO ZAČETNICO:

• Janov pes, Lukova kapa, Jakovo telo….
• Gašperjevo kolo, Matičeva kapa, Enejev računalnik….
Pravilo: K moškim imenom dodamo končnico -ov ali -ev.

Pravilo: K ženskim imenom dodamo končnico -in.
Nušin šal, Katjin telefon, Nikino kolo…

• Reši naloge v SDZ, str. 78 - 81.

2. ura: KAKO PIŠEMO VRSTNE PRIDEVNIKE IZ ZEMLJEPISNIH LASTNIH IMEN?
Kako pa pišemo VRSTNE PRIDEVNIKE iz ZEMLJEPISNIH LASTNIH IMEN?
Pišemo z veliko začetnico!!!
.

Kateri – a - o?

Države, pokrajine, kraji: Slovenija, Kras, Velenje…

Npr. : slovenski,
šoštanjski, azijski,…

Oceani, morja, reke, potoki: Tihi ocean, Jadransko
morje, Paka, Velunja…
Hribovja, gore, planote: Nanos, Smrekovec, Triglav….
Celine, otoki, polotoki: Azija, Madagaskar, Krk…
Ulice, trgi, ceste: Prešernova cesta, Titov trg, …
Nebesna telesa, ozvezdja: Mars, Orion…

Ogromno zemljepisnih lastnih imen smo se letos naučili pri DRU. Ali jih še znaš?

!

Če iz njih naredimo besede, ki povedo katere VRSTE je kaj, sestavimo VRSTNE
PRIDEVNIKE, vendar jih pišemo z MALO

ZAČETNICO:

Slovenija - slovenski kozolec
Kras – kraški pršut
Pravilo: K zemljepisnim imenom smo dodali – ski ali – ški.

!
•

Vrstne pridevnike pišemo z veliko začetnico le, če z njimi poimenujemo ceste in
ulice: Dunaj - Dunajska ulica, Ljubljana – Ljubljanska cesta…
Reši naloge v SDZ, str. 82 - 85. Rešitve preveri na www.Radovednih-pet.si.

3. ura: PREVERI SVOJE ZNANJE
Cilj: V besedilu podčrtaš samostalnike in pridevnike in jih izpišeš v slovarski obliki.
Izpisanim samostalnikom in pridevnikom določiš spol in število. Na podlagi vprašalnic
jih razvrstiš v pomenske skupine.
V zvezek napiši naslov: PREVERJANJE ZNANJA.
Nato si poglej razlago na spodnji povezavi, (ki jo je pripravila ena učiteljica za svoje učence):
DOLOČANJE SAMOSTALNIKOV IN PRIDEVNIKOV:
https://www.youtube.com/watch?v=hC19sWz4we0

Oglej si primer, ki ti bo v pomoč pri reševanju. Tako narediš za vsako poved v zvezek.
Lesena miza je v mizarski delavnici.
lesena = vrstni pridevnik, ženski spol, ednina
miza = samostalnik, ženski spol, ednina
mizarski = vrstni pridevnik, ženski spol, ednina
delavnici = samostalnik, ženski spol, ednina

V zvezek prepiši poved. V povedi poišči samostalnike in pridevnike (podčrtaj jih, da ti bo
lažje).
Nato jih izpiši (po vrsti) in jim določi spol in število. Pridevniku določi vrsto (vrstni,
lastnostni, svojilni - pomagaj si z vprašalnicami).
Najprej prepiši in reši prvo poved, nato drugo in nato še tretjo poved. Glej primer.
Rjave mravlje so na cvetočem travniku.
Metkini sestri sta pomili umazane krožnike.
Razigrani otroci so za šolsko malico dobili sendviče in jagodni sok.

Rešeno nalogo obvezno pošlji učiteljici v pregled, do 29. 5. 2020!!!

