
Pouk slovenščine v petek, 24. aprila 2020 

 

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

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

napačno in napišite pravilno rešitev. 

 

DZ (drugi del), PREVERI SVOJE ZNANJE, str. 98–100/2., 3., 4., 5., 6. naloga 

 

2. naloga:  

 

Osnovnik Primernik Presežnik 

dolg (šal) daljši najdaljši 

ljubezniva ljubeznivejša najljubeznivejša (deklica) 

pogumen pogumnejši (športnik) najpogumnejši 

velike večje (hiše) največje 

star (hrast) starejši najstarejši 

visoke višje najvišje (gore) 

nizko (sleme) nižje najnižje 

kratka krajša najkrajša (pot) 

ozek ožji (trak) najožji 

drag (nakit) dražji najdražji 

 

3. naloga: 

 

Najvišji Slovenec je košarkar Primož Brezec, ki je visok 218 cm. 

Najdaljša slovenska beseda v slovenščini ima 26 črk. 

Postojnska jama je najlepša jama ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. 

Najstarejša vinska trta je Stara trta v Mariboru, saj ima okoli 440 let. 

Najnižja izmerjena temperatura je bila na Komni nad Bohinjem, in sicer –49 °C. 

 

4. naloga: 

 

Soseda Mojca je mlajša od moje tete.  

Triglav je najvišja gora v Sloveniji.  

Delovni zvezek za slovenščino je debelejši od delovnega zvezka za zgodovino.  

Bohinjsko jezero je globlje od Blejskega.  

Na Kitajskem so dokončali najdaljši most na svetu.  

Prstan z diamanti je najdražji od vseh drugih prstanov.  

Čokoladna torta je slajša kot mamino pecivo.  

Pri športni vzgoji sem dobil boljšo oceno kot Vid. 



 

5. naloga: 

 

a) Nebotičnik v Dubaju je najvišja zgradba na svetu. Visok je 828 metrov. To pomeni, da je 

kar 300 metrov višji od nebotičnika v Tajpeju. Najlepše fotografije z nebotičnika nastanejo 

zgodaj zjutraj. Kasneje je pogosto v sivem oblaku smoga. Stavba ima tudi najvišjo razgledno 

točko na svetu ter dvigalo, ki ima najdaljšo pot na svetu. Opazovalnica ponuja razkošen 

pogled na Dubaj. Restavracija lahko sprejme prek 210 gostov, ima velik predprostor, glavno 

jedilnico in kuhinjske otoke. V nebotičniku so tudi stanovanja, poslovni prostori in hotel. Na 

vrhu je temperatura kar za 10 stopinj nižja kot spodaj. 

 

b) osnovnik: visok  primernik: višji  presežnik: najvišja/najvišjo 

 

c)  

Osnovnik Primernik Presežnik 

lepe lepše najlepše 

(v) sivem (v) bolj sivem (v) najbolj sivem 

dolgo daljšo najdaljšo 

razkošen razkošnejši najrazkošnejši 

velik večji največji 

nizka nižja najnižja 

 

Stopnjujemo samo lastnostne pridevnike, zato v preglednici ni vrstnih pridevnikov, ki ste 

jih obkrožili pri razdelku a). 

 

6. naloga: 

 

– Vejica na mizi je bila zelenejša/bolj zelena od travnika. 

– Moj pulover je bil bolj tanek/tanjši kot Mojčin. 

– Najzaželenejši/Najbolj zaželeni obiskovalci prireditve so bili otroci. 

– Polž je najbolj počasna/najpočasnejša žival. 

– Učenci 6. razreda so bolj delavni/delavnejši kot učenci 7. razreda. 

– Izbral sem si bolj nov/novejši model prenosnega telefona. 

 

Sledi napovedano sprotno preverjanje znanja. Natisnite in prilepite ga v zvezek za jezikovni 

pouk. Če te možnosti nimate, izhodiščno besedilo vseeno prepišite. Natančno preberite 

navodila in ne hitite pri reševanju. Preverjanje mi pošljite do 20. ure na službeni e-naslov. 

 

Sprotno preverjanje znanja                                                                                                24. 4. 2020 

 

1. Preberite besedilo v spodnjem okvirčku. 



 

Prebrala sem zanimivo povest. Gre za pretresljivo pripoved o žalostni Nežki. Uboga 

deklica je služila pri tujih ljudeh. Skrbela je za njihovo najmlajšo hčer Maričko. Ker je želela 

prejemati materino ljubezen, je nekoč Grivarjeva Nežka zbežala domov. Tam je našla 

najtoplejše ognjišče in prijaznejšo besedo kot pri tujcih. 

 

1.1 Koliko povedi je v besedilu? ________________________________________________ 

 

1.2 Iz besedila izpišite vse samostalnike in jim določite lastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 V zgornjem besedilu z vijugasto črto podčrtajte vse glagole. Pobarvajte neosebno 

glagolsko obliko in jo poimenujte. Izpišite glagole in jim določite lastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Spodnje povedi zanikajte. Podčrtajte poved, ki ni v sedanjiku. Vse zanikane povedi 

nato postavite še v prihodnjik. 

 



Nežka mora trdo delati dan in noč. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Sosedje ji hočejo pomagati pri opravilih. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Tomažek bo glava družine. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

1.4 Na ustrezno mesto v preglednico izpišite vse pridevnike, ki jih lahko stopnjujete. 

Vsakemu pridevniku dopišite še manjkajoči stopnji. 

 

Osnovnik Primernik Presežnik 

   

   

   

   

   

   

 

1.4.1 Izpišite svojilna pridevnika. ______________________________________________ 

 

1.4.2 Izpišite vrstna pridevnika. _______________________________________________ 

 

V tednu po prvomajskih počitnicah se začne ustno ocenjevanje znanja tistih, ki še niste 

pridobili ocene v 2. ocenjevalnem obdobju. Potekalo bo prek video zveze. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


