
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 6. razred – 4. teden    (14. 4. 

2020 do 17. 4. 2020) 

Drage učenke in učenci! 

Minil je že mesec, odkar smo bili nazadnje skupaj v šoli. Čeprav nam doma čas teče povsem 

drugače, kot nam je tekel v šoli, je ta mesec hitro minil in zunaj nas vsak dan pozdravlja toplo 

pomladno sonce.  

V ponedeljek si privoščite z družino prijetno velikonočno praznovanje, nato pa le pogumno 

nad zaposlitve, ki so tokrat prilagojene krajšemu tednu in namenjene utrjevanju znanja. 

Verjamemo, da se boste tudi tokrat potrudili po svojih močeh ter skrbno in natančno utrjevali 

svoje znanje.  

Knjižničarka Mojca nam je poslala seznam vseh tistih, ki ste ji poslali obnove knjig za bralno 

značko. Učitelji smo si pridne bralce že zabeležili v svoje sezname. Super, nekateri ste že opravili 

bralno značko, vsi drugi pa kar pogumno: Vzemite knjigo v roke in se podajte v 

raziskovanje knjižnih svetov! 

V teh časih se pogosteje srečujete s pisanjem najpogosteje elektronskih sporočil. Opazili 

smo, da ste nekateri pri tem še nekoliko nerodni, zato nekaj nasvetov za izboljšanje 

elektronskega sporazumevanja: 

 Ko pišeš elektronska sporočila, je to tako, kot če začneš pogovor v živo. Vedno se najprej 

pozdravimo – Spoštovani (če pišeš učiteljem) in Pozdravljen/a (če pišeš prijateljem). 

 V ZADEVO z besedno zvezo napišeš, kaj je namen tvojega besedila, npr.: Vprašanje, 

Obvestilo, Gradivo, Bralna značka …  

 Nato napišeš, kaj želiš in se izražaš v lepi slovenščini z vsemi črkami in ločili.  

 Na koncu sledi pozdrav (Lep pozdrav) in podpis z imenom in priimkom, da naslovnik iz 

podpisa vidi, kdo mu piše.  

Naslednjič se boste pri pisanju sporočila spomnili našega nasveta, kajne? Vemo, da vam bo 

uspelo. 

Za vprašanja smo vam na voljo na 

elektronskih naslovih: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – 

urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik – vilkot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

 

Naredite si lepe velikonočne praznike, vse dobro in ostanite zdravi.     

         Aktiv učiteljev slovenščine 

mailto:ninajanezic1976@gmail.com
mailto:urska.jausovec@gmail.com
mailto:vilkot@gmail.com
mailto:monika.kovacic6@gmail.com


Preden nadaljujemo z delom za tekoči teden, si preglejte rešitve učnega lista iz preteklega 

tedna, da boste dobro obvladali pridevnik. 

 
 

 

Legenda: 

L = lastnostni pridevnik 

V = vrstni pridevnik 

S = svojilni pridevnik 



UTRJEVANJE SAMOSTALNIKA, OSEBNIH ZAIMKOV IN 

PRIDEVNIKA 

Prejšnji teden ste iz spomina priklicali vedenje o pridevniku, ki ste ga spoznali 

že v 5. razredu. Oglejte si naslednjo videovsebino: 

https://www.youtube.com/watch?v=7JpwGDpLTtQ (PRIDEVNIK).  

Ponovimo še enkrat: pridevniki so polnopomenske in pregibne besede. 

Poimenujejo lastnosti (lastnostni pridevniki), vrsto (vrstni pridevniki) 

in svojino (svojilni pridevniki). Po lastnostnih pridevnikih se vprašamo z 

vprašalnicami kakšen, kakšna ali kakšno. Po svojilnih pridevnikih se 

vprašamo s čigav, čigava ali čigavo, po vrstnih pa kateri, katera ali 

katero. Pridevnikom določimo vrsto, spol, število, sklon in stopnjo (samo 

lastnostnim pridevnikom). 

Preberi kratko razlago s primeri: 

Anjina mama je kupila veliko kovinsko zajemalko. 

                                                                                       Katero? Vrstni pridevnik 

Čigava? Svojilni pridevnik   Kakšno? Lastnostni pridevnik                     

                                                            veliko – večjo – največjo (stopnjevanje) 

 

DOLOČANJE SPOLA: spol pridevnika je odvisen od spola samostalnika, 

pred katerim stoji. 

Anjina (mama) = ž. sp.; veliko (zajemalko) = ž. sp.; kovinsko 

(zajemalko) = ž. sp. 

 

DOLOČANJE SKLONA: Pridevniki se po navadi ujemajo 

s samostalnikom tudi v sklonu in številu (na primer ljubezniv, 

ljubeznivega). Nekateri pridevniki pa se ne pregibajo z glasovnimi 

končnicami in ostajajo v vseh oblikah enaki (na primer poceni, lila …). 

Anjina (mama) = Kdo ali kaj? Imenovalnik 

veliko (zajemalko) = Koga ali kaj? Tožilnik 

kovinsko (zajemalko) = Koga ali kaj? Tožilnik 

 

STOPNJA PRIDEVNIKA: stopnjujemo samo lastnostne pridevnike, 

poznamo tri stopnje – osnovnik (1. stopnja), primernik (2. stopnja) in 

presežnik (3. stopnja). Dodatna video razlaga o stopnjevanju pridevnikov 

je dostopna na https://www.youtube.com/watch?v=lNzfsSw3weA, oglejte 

si jo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7JpwGDpLTtQ
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Znanje o samostalniku in osebnih zaimkih ste usvojili in utrdili že v šoli, 

vendar dodatna ponovitev nikoli ni odveč, zato si oglejte video o samostalniku, 

dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA. 

Upamo, da vam je snov razumljiva, če pa se vseeno kje pojavlja kakšna 

težava, brez zadržkov vprašajte svojega učitelja oz. učiteljico slovenščine. 

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, zato zavihajte rokave in veselo 

na delo! 

Pred vami so naloge, s katerimi boste ponovili vse, kar že veste o 

samostalniku, osebnih zaimkih in pridevniku. Rešujte v zvezek, razen če 

navodilo zahteva drugače.  
 

1. Ustno ponovite imena sklonov in vprašalnice, pomagaj si z zvezkom. 

 

2. Poišči (vajo reši ustno) samostalnike in pridevnike, ki se začenjajo na 

posamezne črke.                 D     E      Ž     N      I     K 

 

3. Naslednje samostalnike razvrstite po spolu: močvirje, zastava, 

priložnost, grad, ravnilo, kino, Slovenija. 

 

4. Samostalnike razvrstite po številu (ednina, dvojina, množina): hiši, s 

prijatelji, mostovi, ključ, darova. 

 

5. Samostalnike postavite v pravilen sklon. 

Srečal sem (ravnatelj) _____ in (učiteljica) ______. Hudo je s porednimi 

(otrok) ____. Naš blok ima več (nadstropje) _____ in dva (hišnik) ___. 

Razveseljevali so nas z lepimi (pesem, mn.) _____. Ne odpiraj (okno, dv.) 

_____. Prejel sem (pismo, dv.) _____. Odšel je s (koš, ed.) ___ na ramenih.  

 

6. Podčrtanim samostalnikom določite spol, sklon in število. 

Na našem vrtu  brez ograje cvetita češnji.  

 

7. Ustno ponovite osebne zaimke (pomagajte si z zapisom v zvezku) in 

vsakega od njih glasno sklanjajte. 

 

8. Obkrožite pravilno obliko osebnega zaimka. 

Zakaj se Rok ni razburjal, ko so njemu / mu ukradli denarnico? Predstavil bom 

ljudski običaj, ki njega / ga dobro poznam. Pri nam / Pri nas imamo žrebička. 

Ali je tudi pri vas / pri vam kaj novega? Marjan in Tomaž, ali se strinjata, da se 

ob petih dobimo kar pri vama / pri vaju?  

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA


9. V spodnji povedi poiščite osebne zaimke ter jim določite osebo in 

število. 

Jaz se mu napisala, da ju lepo pozdravljam in vsem njim želim veliko uspeha. 

 

10. Zapišite tri lastnostne, tri vrstne in tri svojilne pridevnike. 

 

11. Stopnjujte naslednje pridevnike: črtast, tanek, kratek, globok, obilen, 

zlat. 

 

 

 

 

 

 

Aktiv učiteljev slovenščine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestitamo, tedenska 

naloga je opravljena!  


