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PREVERI SVOJE ZNANJE O PRIDEVNIKU 

Reši UČNI LIST prilepi ali prepiši v zvezek (1. del) in mi pošlji. 

1. Preberi nepopolno besedilo o pridevnikih in ga dopolni. 

Pridevniki so besede, s katerimi poimenujemo ________, _______ 

in __________. Po njih vprašamo z vprašalnicami _____________, 

___________ in ___________, zato so treh vrst: ____________, 

___________ in ___________. Imajo oblike za ____ spole 

(__________, ___________, ___________) in za ____ števila 

(__________, ___________, ___________). V katerem spolu in 

številu je pridevnik, je odvisno od ____________, pred katerim je 

pridevnik in ga pomensko dopolnjuje. 

2. Preberi besede. 

šola, šala, malica, veja, vejica, okno Štefan, krožnik, kosilo, Matevžek, 

maček, češnja 

Dopolni: 

Zgornje besede so ____________, saj ____________________ 

 

 

3. Preberi besede. 

šolski, okenski, Štefanov, Matevžkov, Češnjev, skutni, priljubljen, 

Anikin, mamičin, bohinjski 

Dopolni: 

Zgornje besede so ____________, saj ____________________ 

___________________________________________________ 



4. Preberi povedi in podčrtaj pridevnike. 

Ljubljana ima nekaj lepih muzejev. 

Narodni muzej Slovenije je najstarejši muzej v Sloveniji. 

Jože Plečnik se je rodil v skromni hiši v Ljubljani. 

Starši so Plečnika poslali na državno obrtno šolo v Gradec. 

Ogledali smo si znameniti Plečnikovo cerkev na Ljubljanskem barju. 

Najstarejše glasbilo na svetu je koščena piščal iz jame Divje babe pri 

Cerknem. 

Bistri tolmuni reke Iške so tudi poleti zelo mrzli. 

Najraje imam piščančje meso. 

Na Vrhniki si lahko ogledate Cankarjevo spominsko hišo na Klancu. 

Vprašaj se po pridevnikih in jih prepiši na ustrezno mesto.      

LASTNOSTNI P. VRSTNI  P. SVOJILNI P. 

   

 

 



NIT 

Odgovore napiši v zvezek. 

Utrjevanje snovi
NIT

MATEMATIK

 

Kdo so proizvajalci 

in kdo potrošniki? 

 

Kaj pomeni naravno 
ravnovesje?

 

Plenilec, plen, zajedavec

Razloži pomen pojmov, 
navedi primer!

 

Kaj pomenijo 
prehranjevalni odnosi: 

sožitje, plenilstvo, 
zajedavstvo. 

Navedi primer!

 

Kaj tvori živo in kaj neživo 
naravo?

 

Kaj je prehranjevalna 
veriga? 

Navedi primer s tremi 
členi!

 

Kdo je vedno na začetku 
in kdo koncu vsake 

prehranjevalne verige? 

Navedi primer s štirimi 
členi!

 

Kaj je prehranjevalni 
splet? 

Navedi primer!

 



 


