
DELO NA DALJAVO PRI SLOVENŠČINI V 6. C 

V TEDNU OD 20. 4. 2020 DO 24. 4. 2020 

 

V 6. tednu šole na daljavo boš spet utrjeval samostalnike in pridevnike. Pripravil pa se boš 

tudi na ocenjevanje, ki bo potekalo maja. 

 

1. šolska ura: 
 

Preglej si rešitve zapisa o pridevniku in nalog na delovnem listu. Če si o tem že prejel mojo 

povratno informacijo, rešitve vseeno še enkrat preglej. Pri zadnjih štirih nalogah se naše 

rešitve lahko razlikujejo, zato so zapisane z rdečo. 

 

Besede, ki si jih moral vstaviti v zapis o pridevniku, si sledijo tako: 

smešen, matematični, mizarjev, lastnostne, vrstne, svojilne, osnovnik, primernik, 

presežnik, mlad, mlajši, najmlajši, zdrav, bolj zdrav, najbolj zdrav, zdrav, manj 

zdrav, najmanj zdrav. 

 

Rešitve nalog na delovnem listu pa so take: 

a) čas – moški spol, ednina, imenovalnik 

fant – moški spol, ednina, imenovalnik 

šolo – ženski spol, ednina, tožilnik 

 

b)  

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

strašna novica strašni novici strašne novice 

strašne novice strašnih novic strašnih novic 

strašni novici strašnima novicama  strašnim novicam 

strašno novico strašni novici strašne novice 

(o) strašni novici (o) strašnih novicah (o) strašnih novicah 

(s) strašno novico (s) strašnima novicama  (s) strašnimi novicami 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imaš tudi ti, tako kot veliko šestošolcev, težave pri dajalniku in orodniku dvojine? 

Pomagaj si tako, da pri sklanjanju v dvojini pred pridevnikom in samostalnikom uporabljaš  

števnik dva (za moški spol) oziroma dve (za ženski in srednji spol). 

 
 



c) majhen – manjši – najmanjši 

 

č) lenem – lastnostni prid. 

Tončkova – svojilni prid. 

osnovno – vrstni prid. 

športne – vrstni prid. 

leno – lastnostni prid. 

 

d) dobra/okusna/slaba/mastna/zažgana … 

dobro/najboljšo/okusno/fino/sladko … 

novo/staro/veliko/lepo/rdečo/pisano … 

 

e) slovenski/italijanski/nemški/kitajski … 

orehovo/makovo/pehtranovo/kokosovo/ajdovo … 

šolski/mestni/sežanski/goriški … 

 

f) babičina/mamina/Marijina/pekova … 

učiteljev/sošolkin/mizarjev/Tomažev/Evin … 

mamino/očetovo/prijateljevo/sosedovo/papagajevo … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) tih – tišji – najtišji 

hud – hujši – najhujši 

širok – širši – najširši 

dober – boljši – najboljši 

Filip je najtišji učenec v našem razredu. – Oče je bil hud zaradi mojega obnašanja. – 

Naš hodnik je širši kot sosedov. – Narediti znam najboljšo pico. 

 
Imaš tudi ti, tako kot veliko šestošolcev, težave pri svojilnih pridevnikih? 

Zapomni si, da so besede moj, tvoj, njegov, njen, najin, vajin, njun, naš, vaš, njihov svojilni zaimki. 

O njih se boš učil v 7. razredu. 

Svojilni pridevniki se v imenovalniku končajo na: 

-in, -ina, -ino (mamin avto, mamina torba, mamino kolo) in 

-ov/-ev, -ova/-eva, -ovo/-evo (očetov/Nejčev avto, očetova/Nejčeva torba, očetovo/Nejčevo kolo).  

 
 



2. šolska ura: 
 

Reši naloge na delovnem listu. Rešitve oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. 

Predlagam, da jih oddaš takoj po reševanju, najkasneje pa do petka, 24. 4. 2020, do 17 h. 
 

1. Vprašaj se po podčrtanem pridevniku in samostalniku in določi sklon, kot kaže 

primer. 

Sladkam se s sadno torto. S kom ali s čim se sladkam? ORODNIK 

Kupili smo sadno torto.  _____________________________________________ 

Kupil je nov avto.   _____________________________________________ 

Nov avto je pred hišo.  _____________________________________________ 

Ti kremni rezini sta najboljši. _____________________________________________ 

Naročila bova kremni rezini. _____________________________________________ 

 

2. Samostalnik in pridevnik zapiši v obliki, ki je navedena v oklepaju. Ustno se 

vprašaj z ustreznimi vprašalnicami. Pomagaj si s primerom. 

dober prijatelj (dajalnik, dvojina)  dobrima prijateljema 

zanimiv film (imenovalnik, množina) ____________________________________ 

nov avto (dajalnik, ednina)  ____________________________________ 

delovni prostor (mestnik, ednina) ____________________________________ 

poreden sošolec (dajalnik, množina) ____________________________________ 

velik zvezek (rodilnik, ednina)  ____________________________________ 

 

3. Spodnje pridevnike napiši na ustrezno črto. 

bel, šolski, nenavaden, medicinski, Janov, slovenski, zdravnikov, bratov, najboljši, bolj siv 

– lastnostni: ________________________________________________________ 

– vrstni:  ________________________________________________________ 

– svojilni: ________________________________________________________ 

 

4. Iz prvega samostalnika tvori najprej vrstni, nato pa svojilni pridevnik k drugemu 

samostalniku. Pomagaj si s primerom. Razmisli o pomenu obeh pridevnikov. 

 VRSTNI PRIDEVNIK SVOJILNI PRIDEVNIK 

mati, ljubezen materinska (ljubezen) materina (ljubezen) 

kuhar, knjiga   

bolnik, postelja   

otrok, hlače    

pirat, ladja   



5. Preberi in upoštevaj zapisano pravilo. Podčrtaj ustrezno obliko pridevnika v 

povedih.  

Pri pridevnikih, ki stojijo ob samostalniku moškega spola v dajalniku in mestniku ednine, 

upoštevaj naslednje pravilo: 

 

DAJALNIK: 

Pridevnik se konča na -u. 

Tudi vprašalnici za dajalnik (KOMU? ali ČEMU?) se končata na -u. 
 

Primer:     Komu ali čemu dam? – Andrejevemu prijatelju. 

 

MESTNIK: 

Pridevnik se ne konča na -u. 

Tudi vprašalnici za mestnik ((O) KOM? ali (O) ČEM?) se ne končata na -u. 
 

Primer:     O kom   ali o čem   govorim? – O Andrejevem   prijatelju. 

 

Sosedovemu / sosedovem otroku sem dala čokolado. 

Bil sem pri najboljšemu / najboljšem prijatelju. 

Pri Novemu / Novem mestu se je zgodila prometna nesreča. 

Cesta proti Novemu / Novem mestu je zaprta. 

Šla sem k osebnemu / osebnem zdravniku. 

Ne razmišljamo še o novemu šolskemu / novem šolskem letu. 

 

6. V povedih poišči lastnostne pridevnike. Zapiši jih na ustrezno mesto v preglednici. 

Dodaj še ostale stopnje pridevnika. En primer je že rešen. 

Največje slovensko mesto je Ljubljana. – Soča je najlepša reka. – Posebnost Soče so 

ozka korita. – Idrija je znana po idrijski čipki. – Kanin je najvišje slovensko smučišče. – 

Če je krompir debelejši, ga prerežemo na pol. 

 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

veliko večje največje 

   

   

   

   

   

 



3. in 4. šolska ura: 
 

Pred tabo je pomembna naloga. V maju boš pri slovenščini dobil oceno za deklamacijo 

pesmi, torej se moraš kar najboljše naučiti deklamirati pesem. Prav tako pa boš vprašan tudi 

samostalnike in pridevnike. Najbrž so se ti ob tem že pojavila določena vprašanja. 

Predvidevam, o čem se sprašuješ. Preberi vprašanja in odgovore spodaj. 

 

KATERO PESEM SE MORAM NAUČITI? 

 

V 1. in 2. tednu šole na daljavo si moral prebrati 10 pesmi, in sicer: 

– Niko Grafenauer: POEZIJA, 

– Ivan Minatti: PESEM, 

– Dane Zajc: MOJA PRVA PESEM, 

– Tone Pavček: PESEM PO NAROČILU, 

– Ksenija Šoster Olmer: MROŽ, 

– Neža Maurer: VELIK SONČEN DAN, 

– Bina Štampe Žmavc: VSAKDAN, 

– Ervin Fritz: SORODNICE SRAKE, 

– Boris A. Novak: PREBESEDIMO BESEDE, 

– Boris A. Novak: ZZZBUDILKA. 

Besedila najdeš v gradivu 1. in 2. tedna. Odločitev, katero pesem boš izbral, prepuščam 

tebi. Lahko izbereš pesem, ki ti je bila najbolj všeč, te je najbolj nagovorila itd. Vsekakor 

pa pri izboru upoštevaj tudi svoje sposobnosti in želje glede ocene.   

 

KAKO IN KDAJ BO POTEKALO OCENJEVANJE? 

 

Meni kot učiteljici bi bilo najboljše, če bi lahko ocenjevala tvojo deklamacijo v živo. Če to v 

maju ne bo mogoče, pa bomo ocenjevanje opravili prek ZOOM-a. O času ocenjevanja 

bom pravočasno obvestila. 

 

KAJ SE BO OCENJEVALO? 

 

Ocenjevalo se bo: 

– kako razločno, doživeto ter izvirno učenec deklamira pesem, 

– koliko dolgo pesem je izbral, 

– kaj zna o pesmi povedati (npr. vsebina, pomen besed, pesniška oziroma slogovna 

sredstva, samostalniki in pridevniki, ki se pojavljajo v pesmi ipd.). 



KAKO NAJ SE NAUČIM ČIM BOLJE DEKLAMIRATI? 

 

Sledi naslednjim navodilom: 

1. Izberi pesem. 

2. Nekajkrat jo s premislekom glasno preberi. 

3. Pesem se prični učiti na pamet. 

4. Pri učenju pesmi upoštevaj kriterije uspešnosti: 

– Na začetku navedi ime in priimek avtorja ter naslov pesmi. 

– Besede pravilno izgovarjaj. 

– Poudarjaj ustrezne besede. 

– Upoštevaj ločila. 

– Delaj premore na ustreznih mestih. 

– Hitrost deklamiranja prilagodi vsebini. 

– Ustrezno spreminjaj glas in z njim pokaži razpoloženje v pesmi. 

– Premišljeno uporabljaj nebesedno govorico (mimika, kretnje, gibanje). 

5. Večkrat preberi tudi vprašanja ob izbrani pesmi in svoje odgovore nanje. 

Vprašanja in odgovore najdeš v gradivu 1. in 2. tedna. 

 

Sedaj pa veselo na delo. Izkoristi že ta teden za učenje pesmi. Izkoristi praznike, vendar 

ne pretiravaj, saj so prazniki namenjeni praznovanju, počitku, uživanju … 

 

Želim ti, da se uspešno pripraviš na ocenjevanje. 

 
 


