
SRE, 15. 4. 2020 

Pozdravljeni, ob včerajšnjih nalogah sem opazila še veliko težav glede vrst pridevnikov, zato bomo 

tole srečanje še izkoristili za vaje.  

Da še enkrat ponovimo lastnostni prid. >>>> vprašalnice KAKŠEN, KAKŠNA, KAKŠNO? 

                                           Vrstni ( ne vrstilni – kot ste nekateri zapisali - to so števniki) >>>>vprašalnice 

KATERI, KATERA, KATERO? 

                                             Svojilni pridevniki >>>> vprašalnice ČIGAV, ČIGAVA, ČIGAVO? Ob teh prid. 

ste pogosto pisali izraze MOJ, NAŠ, TVOJ – KAR SO SVOJILNI ZAIMKI. 

SVOJILNI PRIDEVNIKI POVEDO, KOMU NEKAJ PRIPADA, OZIROMA ČIGAVO JE, IN SICER Z OSEBNIM 

LASTNIM POIMENOVANJEM – URŠINA, LUKOVA, IRENINA … ALI Z OBČNIM POIMENOVANJEM – 

SOSEDOVA, TETINA, STRIČEVA, BRATOVA … 

Naloge za utrjevanje: 

1. Povedi dopolni z ustreznimi svojilnimi prid.: 

Oblekel bom _________________ suknjič.  ______________mož je tihega značaja. 

Na mizi so __________________ zvezki. Ali poznaš ________________ uganke? 

_______________ kolo se je znašlo na tleh. V ________________ sobi je računalnik. 

 

2. Povedi dopolni z ustreznimi lastnostnimi prid.: 

Za ______________ hišo raste ____________ oreh. ________________ človeka ne ceni 

nihče. Nagradili so ga z/s ___________________ aplavzom. Njeni ______________ lasje so 

vihrali v _____________ vetru. 

 

3. Povedi dopolni z ustreznimi vrstnimi prid.: 

Obiskoval sem tečaj __________________ jezika. Brat dela v _________________ delavnici. 

Ali imate ______________ stroj? Pospravi __________________ orodje. V predalu imam 

______________ pribor. S petnajstimi leti se je vpisala v  _______________ šolo. 

 

4. Poišči in izpiši v ustrezno mesto v razpredelnici vse pridevnike: 

Ptice selivke gnezdijo v prekmurskih in štajerskih vaseh, rade so na Ljubljanskem barju ali 

ob Cerkniškem jezeru. Okroglo gnezdo spletejo iz drobnih vej, vanj položijo suh mah da 

tam zvalijo drobcena bitja. Tudi na tetini in stričevi kmetiji so našli lastavičja gnezda. 

Živahni mladički jim bodo v toplem poletju uničevali škodljivce na babičinih gredicah. 

 

 

Lastnostni prid. Vrstni prid. Svojilni prid. 

   

   

   

   

   

 

5. Samostalniku ŽOGA dodaj: 

5 lastnostnih prid._____________________________________________ 

5 vrstnih prid. ________________________________________________ 



5 svojilnih  prid.: ______________________________________ 

 

 

Tako, to so vaje za današnjo uro, rešitve boš lahko preveril naslednjič. 


