
TOREK – rešitve 

MAT – Še o računskih operacijah 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SLJ – Pridevnik 

1. Samostalnikom poišči najmanj po tri lastnostne, svojilne in vrstne pridevnike. 

 

LASTNOSTNI SVOJILNI VRSTNI 
 nož  

nov očetov žepni 
velik Klarin mesarski 

oster babičin lovski 

zanimiv Jankov kuhinjski 
 svinčnik  

ošiljen Nacetov barvni 
pogrizen prijateljev tehnični 

star Nežin navadni 

lep sosedov kemični 

 miza  

nenavadna učiteljičina pisalna 
stara sošolkina operacijska 

zelena Janezova biljardna 
popackana Mickina previjalna 

 delo  

dolgočasno mamino sezonsko 



zanimivo vnukovo ročno 

težko Petrino študentsko 
površno Aljaževo priložnostno 

 

2. Podčrtaj pridevnike. Določi vrsto pridevnikov. Pomagaj si z vprašalnico. 

 

Marko si je sposodil Tinin zvezek in začel brati. »Obmorska mesta imajo pristanišče. V 

njem so velike in majhne športne jadrnice, ribiške ladje in čolni. Nad njimi letajo 

morski ptiči. V mirni vodi pristanišča živijo mlade ribe in drobne živali. Največji ptiči v 

pristanišču so galebi: veliki galeb, sivi galeb, srebrni galeb in rečni galeb. 

 

pridevnik in samostalnik vprašalnica vrsta pridevnika 

Tinin zvezek Čigav zvezek? svojilni pridevnik 
obmorska mesta 
velike jadrnice 
majhne jadrnice 
športne jadrnice 
ribiške ladje 
morski ptiči 
mirni vodi/mirna voda 
mlade ribe 
drobne živali 
največji ptiči 
veliki galeb 
sivi galeb 
srebrni galeb 
rečni galeb 

Katera mesta? 
Kakšne jadrnice? 
Kakšne jadrnice? 
Kakšne jadrnice? 
Katere ladje? 
Kateri ptiči? 
Kakšna voda? 
Kakšne ribe? 
Kakšne živali? 
Kakšni ptiči? 
Kateri galeb? 
Kateri galeb? 
Kateri galeb? 
Kateri galeb? 

vrstni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
vrstni pridevnik 
vrstni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
lastnostni pridevnik 
vrstni pridevnik 
vrstni pridevnik 
vrstni pridevnik 
vrstni pridevnik 

 

3. Iz besedila izpiši pridevnike, se po njih vprašaj in jim določi spol in število. 

 

Tudi pergament je bil cenjen material za pisanje. Izdelovali so ga iz kož raznih živali, 

največ ovac, koz in oslov. Ker je bil gladek in trpežen, so ga lahko popisali po obeh 

straneh. Ime je nastalo po mestu Pergamon v Mali Aziji, ki je bila v starem veku 

pomembno središče za pridobivanje pergamenta. 

 

pridevnik  vprašalnica spol, število 

cenjen Kakšen material? m. sp., ed. 
raznih 
gladek 
trpežen 
Mali 
starem 
pomembno 
 

Kakšnih živali? 
Kakšen material? 
Kakšen material? 
Kateri Aziji? 
Katerem veku? 
Kakšno središče? 

ž. sp., mn. 
m. sp., ed. 
m. sp., ed. 
ž. sp., ed. 
m. sp., ed. 
sr. sp., ed. 

 

4. Povedi smiselno dopolni/razširi. 



Slon je žival.  Afriški savanski slon je velika žival, ki živi po afriških stepah in savanah. 

Stric ima hišo. Najstarejši stric ima gromozansko hišo z velikim bazenom. 

Jagoda raste na vrtu. Sočna rdeča jagoda raste na našem zelenjavnem vrtu, ki je poln 

plevela. 

 

NIT – Še o vetru 

DOBRE STRANI VETRA SLABE STRANI VETRA 

- poganja jadrnice 
- suši perilo 
- poganja mline na veter (meljejo žito, črpajo 

vodo) 
- elektrarne na veter 
- nas hladi 
- oprašuje rastline 

 

- podira drevesa 
- potopi ladje 
- odkriva strehe 
- ovira promet 

 

 

 


