
DOBRO JUTRO,           
DOBER DAN

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 



PONAVLJANJE 

UTRJEVANJE

JUPIIIIIII!

A veš, da bomo 
ponavljali in 
utrjevali?

SUPER!!!

Hmmmmm?



Navodila
S snovjo, ki je predpisana z učnim načrtom, smo končali. Zdaj bodo 
sledile naloge za ponavljanje in utrjevanje. Najprej bomo ponovili 
snov po delih. Na začetku bo kratek povzetek, ki ga po želji lahko 
prepišete v zvezek, nato boste rešili miselne vzorce v delovnem 
zvezku, sledile bodo vaje, ki jih boste prepisali v zvezek in jih rešili. 
Po pregledu rešitev mi boste sporočili, če česa ne razumete, in vam 
bom dodatno razložila.

Kdor bo želel, bo lahko rešil še dodatne naloge. Po zaključku 
ponavljanja in utrjevanja bo sledilo preverjanje. Ampak o tem 
kasneje. Zdaj pa na delo!



1. del: SAMOSTALNIK IN PRIDEVNIK
Preberi in prepiši v zvezek, kar si pozabil (lahko tudi vse).

SAM. : SKLON VPRAŠALNICE SAM.: SPOL SAM.: ŠTEVILO

1. IMENOVALNIK Kdo ali kaj? Tista      ž. sp. JE ed.

2. RODILNIK Koga ali česa? Tisti       m. sp. STA    dv.

3. DAJALNIK Komu ali čemu? Tisto      sr. sp. SO      mn.

4. TOŽILNIK Koga ali kaj?

5. MESTNIK O kom ali o čem?

5. ORODNIK S kom ali s čim?

PRIDEVNIK: VRSTE PRIDEVNIK: STOPNJE

LASTNOSTNI        Kakšen? OSNOVNIK     lep, 

VRSTNI                  Kateri? PRIMERNIK    lepši,

SVOJILNI Čigav? PRESEŽNIK



Ponavljanje in utrjevanje
Reši miselna vzorca v DZ: str. 120, 121

VAJE: (prepiši v zvezek in reši):

1. Iz povedi „ Juretova mama je spekla slastno orehovo potico.“  izpiši pridevnike in jim dopiši 

vprašalnice in določi vrsto: Pridevnik            Vprašalnica         Vrsta

2. Stopnjuj pridevnike: visok, pameten, dober, nizek

3. Besede v oklepaju postavi v pravilen sklon in sklon poimenuj.

Učenci so se igrali na (šolsko igrišče) …………………      ……………………….

Janez ni videl (sosedov pes) ……………………………….    ……………………….

S (prijatelj) ………………….sem se odpravil na potep.    ……………………



4. Iz besedila izpiši samostalnike in jim določi spol, število in sklon:

Prijave sprejemamo po pošti, na našem sedežu in v šolah. Informacije o pouku 
vam lahko posredujemo vsak dan.

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO SKLON



Rešitve
https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina

1. Pridevnik            Vprašalnica         Vrsta

Juretova              Čigava?                Svojilni

slastno                 Kakšno?              Lastnostni

orehovo               Katero?                Vrstni

2. visok, višji, najvišji; pameten, pametnejši, najpametnejši; dober, boljši, najboljši; nizek, nižji, najnižji; 

3. šolskem igrišču/mestnik; sosedovega psa/rodilnik; prijateljem/orodnik

4.  SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO SKLON

prijave Ž. sp. Mn. Tož.

pošti Ž. sp. Ed. Mest.

sedežu M. sp. Ed. Mest. 

šolah Ž. sp. Mn. Mest.

informacije Ž. sp. Mn. Tož.

pouku M. sp. Ed. Mest.

dan M. sp. Ed. Tož.

https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina


Dodatne naloge
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm

