
Pouk slovenščine v četrtek, 23. aprila 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve nalog, s katerimi ste utrjevali znanje o stopnjevanju 

pridevnikov. Če ste rešili pravilno, si obkljukajte. Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in 

napišite pravilno rešitev. 

 

1. Dopolnite preglednico. 

 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

nizek nižji najnižji 

bogat bogatejši najbogatejši 

dober boljši najboljši 

trd trši najtrši 

zanimiv zanimivejši najzanimivejši 

globok globlji najgloblji 

otročji bolj otročji najbolj otročji  

utrujen manj utrujen najmanj utrujen 

redek redkejši najredkejši 

nežen nežnejši najnežnejši 

rdeč bolj rdeč najbolj rdeč 

 

2. Pridevnik v oklepaju postavite v primernik ali presežnik, kakor zahteva poved. 

 

a) Martina je marljivejša (marljiva) učenka od svoje sestre. 

b) Knjige o živalih se mi zdijo zanimivejše (zanimive) od tistih o rastlinah. 

c) Najhitrejša (hitra) v sprintu je Maja. 

č) Ta naloga je težja (težka) od prejšnje. 

d) Med urami je odmor krajši (kratek), kot si ga želimo. 

e) Obožujem slikarstvo, a nimam veliko denarja. Zato sem kupila manjše (majhne) in cenejše 

(poceni) slike, kot sem sprva načrtovala. 

f) Katera je najvišja (visoka) gora v Karavankah? 

 

V zvezek za jezikovni pouk zapišite še to, kar je v spodnjem okvirčku. Uporabite modro, zeleno 

in rdeče pisalo. Pod okvirčkom dobite navodilo za današnje delo in dodatno razlago o vrstnem 

pridevniku. 

 

Če je pri stopnjevanju primernik izražen z obrazili, mora biti tudi presežnik. 

 

prijazen → prijaznejši → najprijaznejši (pravilno)  

prijazen → prijaznejši → najbolj prijazen (napačno) 



 

Pri tvorbi primernikov in presežnikov pogosto nastajajo glasovne premene zaradi lažje 

izgovorjave.  

 

sladek → slajši (pravilno) 

sladek → sladkejši (napačno) 

drag → dražji (pravilno) 

drag → dragejši (napačno) 

trd → trši (pravilno) 

trd → trdši (napačno) 

 

V delovnem zvezku (drugi del) na str. 98–100 rešite 2., 3., 4., 5. in 6. nalogo. Natančno 

preberite navodila in ne hitite pri reševanju. Če boste imeli kakšno vprašanje, mi, prosim, pišite 

na službeni e-naslov. 

 

Bodite pozorni na to, kako se vprašamo po lastnostnem (kakšen), vrstnem (kateri) in svojilnem 

(čigav) pridevniku.  

 

Ali imate težave pri določanju vrstnega pridevnika? Točno določen vrstni pridevnik mora stati 

ob samostalniku, da skupaj pomenita nekaj točno določenega. Stroj za pomivanje posode je 

lahko samo pomivalni stroj, stroj za pranje perila je lahko samo pralni stroj, stroj za sušenje 

perila je samo sušilni stroj itd. Gre torej za različne vrste strojev. Hrupen stroj (lastnostni 

pridevnik + samostalnik) je lahko kateri koli od naštetih.       

 

velik otok sredi Jadranskega morja → Kakšen otok sredi katerega morja? 

 

hrvaški otok sredi Jadranskega morja → Kateri otok sredi katerega morja? 

 

kuhinjski otok v sosedovi hiši → Kateri otok v čigavi hiši?  

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


