
Dragi šestošolci,  

nadaljujemo z obravnavanjem in utrjevanjem pridevnikov in samostalnikov. Ti »itak« 

spadajo skupaj. Si že ugotovil, kako sta samostalnik in pridevnik 

povezana? Razmisli in odgovori v spletni učilnici.  

 

PONEDELJEK, 25. 5.   

Ker smo prejšnji teden zaključili s šalami, pa dajmo tega začeti s šalami . Ponovil 

boš pridevnike s pomočjo t. i. pogovora za šalo.  

Na spletni strani https://padlet.com/martinafabjan/5a917swunxp8b4fa boš našel 

imena svojih sošolcev. Vsak ima svoj prostorček. V komentar pri vsakem 

sošolcu napiši, kakšen oziroma kakšna, čigav oziroma čigava, kateri oziroma katera 

je tvoj sošolec in sošolka. Izbiraj med zabavnimi pridevniki.  

 

 

TOREK, 26. 5.   

Oglej si razlagi pridevnika na spletnih straneh 

https://www.youtube.com/watch?v=jtXMOYtg0p4 in/ali  

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o&t=2s.  

S pomočjo posnetkov napiši izmišljeno zgodbo o pridevniku. Piši v mapo za 

slovenščino, NUB, ali pa se preizkusi v tipkanju v Wordu. Tvoja zgodba naj bo čim 

bolj izvirna, lahko nelogična, povezana pa naj bo z vsem, kar si spoznal o 

pridevnikih, tj.  

 Kaj so pridevniki? 

 Katere vrste pridevnikov poznamo in kaj poimenujejo? 

 Kako se vprašamo po pridevnikih glede na njihovo vrsto? 

Glavni cilj te naloge je, da si učno snov poskušaš zapomniti s pomočjo neke 

zgodbice. Tako učenje je lažje in zabavnejše, hkrati pa te spodbuja k doseganju 

višjih ciljev v znanju!  

 

Svojo zgodbo lahko objaviš v spletni učilnici.  

DOPOLNILNI POUK: Če se ti zdi tvorjenje zgodbe pretežko, lahko napišeš v mapo 

za slovenščino (NUB, naslov: Pridevnik) vprašanja (glej alineje) in odgovore.  

 

https://padlet.com/martinafabjan/5a917swunxp8b4fa
https://www.youtube.com/watch?v=jtXMOYtg0p4
https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o&t=2s


SREDA, 27. 5.   

S pomočjo te povezave 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm boš danes utrjeval 

učno snov o pridevnikih.  

Sporoči, kako ti gre in koliko nalog ti je uspelo rešiti .  

 

ČETRTEK, 28. 5.   

Se še spomniš, Larine uganke na posnetku Slova je simp 

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o&t=2s? Tako kot Lara, si tudi ti 

izmisli uganko, v kateri boš uporabil čim več pridevnikov (pa ne samo lastnostnih, 

ne pozabi tudi na vrstne in svojilne).  

 

Uganko napiši v spletno učilnico.  

 

PETEK, 29. 5.   

V spletni učilnici je VABILO na srečanje preko Zoom-a. Lepo 

vabljen, da se mi pridružiš.  

 

Na srečanju bomo ugibali. Vsak bo povedal svojo uganko, nato pa nam bodo  

uganke pomagale še ponoviti, kar ste se o pridevniku naučili v tem tednu.  

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o&t=2s

