9. teden:

od 18. – 22. 5. 2020 - SLOVENŠČINA

Učna vsebina:
1. KATERE VRSTE PRIDEVNIKOV POZNAMO? - SDZ, str. 70 – 73
2., 3. V KATEREM SPOLU IN ŠTEVILU SO LAHKO PRIDEVNIKI? - SDZ, str. 74 – 77
Cilj: - da prepoznaš lastnostne, vrstne in svojilne pridevnike
- da se pravilno vprašaš po njih

1. ura: Katere vrste pridevnikov poznamo?
1. Prejšnji teden si spoznal/-a, da nekaterim besedam rečemo pridevniki.
PRIDEVNIKI so besede, ki jih pridenemo - dodamo samostalnikom. Samostalnike s
tem opišemo. Z njimi povemo več o samostalniku, npr. kakšen je, katere vrste je in
čigav je?
Npr. samostalnik žoga:

Primerjaj:

Učitelj je Anžetu dal žogo.
Učitelj je Anžetu dal novo košarkarsko žogo.

Oba pridevnik v drugi povedi natančneje opisuje samostalnik žoga.

K miselnemu vzorcu si izmisli še nekaj pridevnikov.

2. Katere vrste pridevnikov poznamo?

Poznamo tri vrste pridevnikov:
VRSTA pridevnika:

LASTNOSTNI

Vprašalnice:

Kakšen?

VRSTNI

Kateri?

SVOJILNI

Čigav?

Z njimi povemo:
barvo: rdeč, rjav, pisan, barvni
obliko, velikost: okrogel, ovalen,
ploščat, velik, najmanjši, koničast
naše mnenje: nov, predrt, lep, star,
umazan, dišeč
izvor: nemški, ameriški, slovenski
namen: košarkarski, nogometni, vodni,
stenski, šolski
iz katere snovi: gumijast, plastičen
čigav je: Tinin, sestrin, prijateljev,
učiteljev, očetov

Na povezavi:
- https://www.youtube.com/watch?v=jtXMOYtg0p4 najdeš video razlago o pridevnikih
- https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm najdeš spletne vaje v
določanju pridevnikov

3. Nadaljuj dela po SDZ SLJ, str. 70 – 73 (Preveri na Radovednih pet.)
6. naloga: PAZI:

zvezek od Maje bolj knjižno je Majin zvezek,
pas iz usnja bolj knjižno je usnjeni pas.

2. in 3. ura: V katerem spolu in številu so lahko pridevniki?
SPOL PRIDEVNIKA
Reši naloge v SDZ str. 74, 1., 2. 3. naloga.
To, v katerem spolu bo pridevnik, je odvisno od spola samostalnika, pred katerim stoji.
Pridevniki se namreč v spolu ujemajo s samostalnikom.
ŠTEVILO PRIDEVNIKA
Reši naloge v SDZ str. 75, 4., 5. naloga.
To, v katerem številu bo pridevnik, je odvisno od števila samostalnika, pred katerim stoji.
Pridevniki se namreč v številu ujemajo s samostalnikom.

VAJE: Reši naloge v SDZ
- 6., 7. naloga
- 8. naloga:
▪ Tudi vprašalnice za pridevnike se prilagodijo spolu in številu samostalnika. Npr.
Katera šola? Kateri jezik? Katero drevo?
▪ Pogosto se dogaja, da napačno rabimo vprašalnice. Namesto vprašalnice
kateri/katere vrste pogosto napačno uporabljamo vprašalnico kakšen. Potrebno
je pomisliti, ali govorimo o npr.
- vrsti sladoleda: čokoladni sladoled →
- lastnosti sladoleda:

okusen sladoled

Kateri sladoled?
→

Kakšen je sladoled?

- 9. naloga
- SDZ str. 77: Razmisli in odgovori, Dopolni in pomni
Rešitev vseh naloge preveri na Radovednih pet.
Dodatna razlaga: https://www.youtube.com/watch?v=hC19sWz4we0 - video

Zapis v zvezek:
V KATEREM SPOLU IN ŠTEVILU SO LAHKO PRIDEVNIKI?
Spol in število pridevnika se prilagodita spolu in številu samostalnika. Pomeni, da sta
pridevnik in samostalnik v enakem spolu in številu.
PRIDEVNIK

SAMOSTALNIK PRIDEVNIK SAMOSTALNIK
moški spol

lep

čevelj

lepa

ednina

lepa
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srednji spol

lepo

ednina
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PRIDEVNIK SAMOSTALNIK
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Vaja: Prepiši in dopolni tabele.
ed.:
dv.:
mn.:
ed.:
dv.:
mn.:

zeleni list

razbiti ogledali

ed.:
dv.:
mn.:

ed.:
dv.:
mn.:

smešne zgodbe
kratek rokav

ed.:
dv.:
mn.:

ed.:
dv.:
mn.:

dresirana psa

pisane črke

