
 

 

DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 6. razred – 3. teden     

(6. 4. 2020 do 10. 4. 2020) 

 
 

Drage učenke in učenci! 

 

Že tretji teden se učimo na daljavo. Zdaj ste verjetno vsaj malo ujeli vsak svoj ritem 

šolsko-domačega dela, kajne? Prepričani smo, da si kljub delu za šolo lahko vzamete prosto za 

stvari, ki jih radi počnete v varnem zavetju svojega doma. 

V tem tednu smo vam spet pripravili zaposlitve, za katere smo presodili, da jih zmorete 

opraviti sami. Skrbno si porazdelite delo in ga natančno opravite. Le pogumno tudi v tem tednu. 

Spodbude k branju so obrodile prve sadove. Kar nekaj se vas je obrnilo na nas in ste 

nam v elektronskih sporočilih napisali obnove prebranih knjig; tako ste poročali za bralno 

značko. Še vedno velja, da obnove napišete v zvezek, a če je vam sprejemljivo in zanimivo, 

nam lahko napišete obnove tudi na naše elektronske naslove. Rok za poročanje za bralno 

značko je podaljšan do konca šolskega leta, zato se še vedno splača potruditi. Pridno 

berite, berite, berite … še naprej. 

Tokrat imamo še posebno prošnjo. Za vas smo pripravili kratko anketo, da dobimo 

povratne informacije, kako se znajdete z delom pri slovenščini doma. In kako nam lahko 

pomagate? Kliknite na povezavo   https://www.1ka.si/a/268032   in rešite kratko anketo. Anketa bo 

aktivna do sobote, 11. 4. 2020. Tako nam boste pomagali, da bomo lažje načrtovali delo pri 

slovenščini za naprej. Saj bo šlo, kajne? Hvala. 

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  

Vse dobro in ostanite zdravi.     

 

 

Aktiv učiteljev slovenščine 
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1. Najprej boste ponovili pridevnik, ki ste ga spoznali že v 5. razredu. V zvezek 

na jezikovno stran zapišite naslov PRIDEVNIK ter prepišite tole stran.  

  

Kadar je svojilni pridevnik izpeljan iz lastnega imena, ga pišemo z veliko 

začetnico, npr. Tomaževo kolo, Mojčina kapa. 

 

Vrstne pridevnike na –ski/-ški, ki so izpeljani iz lastnega imena, pišemo z 

malo začetnico, npr. angleški jezik, slovenski pesnik. 

 

Lastnostne pridevnike pišemo z malo začetnico, npr. prijazna gospa. 

Po ponovitvi snovi je čas za utrjevanje znanja. Rešite spodnji nalogi (navodilo in 
primere prepišite v zvezek). 
 

 Pridevnike razvrsti glede na pomen (lastnostni, vrstni, svojilni): cestno (kolo), 

čudovita, železen, močan, prestrašen, mavričen, očetov, bombažna (majica), moj.  

 
 

 Samostalnikom korenina, cvetovi, kolo, torta, napitek, rob, pobočje, okus  dodaj 

po en pridevnik. Vprašaj se po pridevnikih in jim določi vrsto.  

 

 V spodnji povedi obkroži pridevnike in jih razvrsti po pomenu.  

V bratovi potovalni torbi sem imel zelene kratke hlače, modro tekaško majico, velik pisan 

klobuk, raztrgan pulover, mamine gumijaste rokavice in profesionalni fotografski aparat.  

 
 

POZOR! 



 

2. V zvezek napišite naslov STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA in prepišite 

povzetek snovi o stopnjevanju pridevnika. 

                         

Lastnostne pridevnike lahko tudi stopnjujemo. To pomeni, da izražamo različne 

stopnje neke lastnosti. Poznamo tri stopnje, vsaka ima svoje ime (osnovnik, 

primernik, presežnik). 

 

Poznamo dve vrsti stopnjevanja – stopnjevanje z obrazili in opisno stopnjevanje. 

Stopnjevanje z obrazili (-ši, -ji, -ejši) 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

lep lepši najlepši 

težek težji najtežji 

debel debelejši najdebelejši 

Nekateri pridevniki, ki jih pogosto uporabljamo, imajo pri stopnjevanju 
posebnosti. 

 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

dober boljši najboljši 

sladek slajši najslajši 

globok globlji najgloblji 

visok višji najvišji 

velik večji največji 

majhen manjši najmanjši 

 
Opisno stopnjevanje (s prislovoma bolj/manj) 

Kadar pridevnikov ne moremo stopnjevati z obrazili, jih stopnjujemo opisno, in 

sicer s prislovoma bolj oz. manj. Tak način je običajen pri pridevnikih za barve 

(rdeč, zlat) in pri tistih, ki nastanejo iz glagola (zaželen, stoječ).  
 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

bel bolj bel najbolj bel 

pisan manj pisan najmanj pisan 

zaželen bolj zaželen najbolj zaželen 

 

3. Zdaj veste že (skoraj) vse o pridevniku, zato se lotite reševanja vaj, ki sledijo v 

nadaljevanju (prepišite in rešite jih v zvezek). 

 

 



 

 Podčrtaj pridevnike.  
Cmeravi deček se stiska k materi. Na levi strani vidite ostanke grajskega obzidja. 

Odličen trener ni imel nobenih nesramnih pripomb. Dosegli smo vrhunske 

rezultate. Rad igram računalniške igrice. Pameten človek zna utihniti, ko je to 

resnično potrebno. 

 

 Dopolni tabelo, bodi pozoren/a, kateri način stopnjevanja boš izbral/a. 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

zelen   

mlad   

star   

zanimiv   

 tanjši  

  najpočasnejši 

hiter   

ozek   

  najtrši 

  najmanj umazan 

 bolj siten  

 manj trmast  
 
 

 Vstavi ustrezno obliko pridevnika. 
 
Sredi (letošnji) _________________ poletja smo se peljali v (rojstni) 

____________________ kraj Franceta Prešerna. Z (gromek) ________________ 

smehom na ustih so stopili na ulico. Orač je pobožal (sosedov) 

________________ psa, ki je veselo mahal z (majhen) _______________ repom. 

(Pogumen) _______________ možje so hitro pogasili požar. S (previdno)  

______________ vožnjo smo v uri in pol prispeli do cilja. Po dveh urah (zmeren) 

___________________ hoje smo v kotlinici zagledali (planinski) 

________________ kočo. 
 

 Popravi začetnico tam, kjer je treba.  
Ivan Cankar je slovenski pisatelj. Na martinovo smo se zbrali v jakobovi kleti in 

spili kozarec novine. Ob Zilji živijo koroški Slovenci. Andrej ima japonski radio. 

Okolica blejskega jezera je čista. Ali ste že obiskali cankarjev dom v Ljubljani? V 

tej črtici ni prav nič cankarjanskega. Pravijo, da je kosmačeva literarna zapuščina 

bogata. Tudi letos so planinci očistili triglavski narodni park. 

 

 V Brihtni glavci reši naslednje naloge: nal. 12.–14./str. 17; str. 18–21. Če je 

nimaš, si pomagaj s priloženimi fotografijami. 

 
 

 

Aktiv učiteljev slovenščine 

Tedensko nalogo 
si opravil/a! 


