
Delovni list 1 – PRIDEVNIK (6. razred) REŠITVE 

1. Iz samostalnikov tvori pridevnike (glej primer). 

Primer: (sestra) knjiga – sestrina knjiga 

(brat) kolo – bratovo kolo 

(Bohinj) jezero – Bohinjsko jezero 

(otrok) revija – otroška revija 

(orehi) potica – orehova potica 

(Cankar) roman – Cankarjev roman 

(živila) trg – živilski trg

2. V besedilu podčrtaj pridevnike in jih ustrezno razvrsti v preglednico. 

Pradomovina sladkorja je verjetno Indija. Zahod se je prvič srečal s sladkorjem v antičnem 

času. V srednjem veku je Evropa »pozabila« na sladkor in šele v času križarskih vojn se je v 

Evropi ponovno vzbudilo zanimanje zanj. Proizvodnjo sladkorja iz sladkornega trsa so na zahod 

prinesli Arabci, proizvodnja sladkorja iz sladkorne pese pa se je po Evropi razširila v času 

Napoleonovih vojn. V večini sveta je sladkor pomemben del človekove prehrane. Sladka hrana 

da telesu več energije. 

Lastnostni 
pridevniki 

 

pomemben, sladka 

Vrstni 
pridevniki 

 

antičnem, srednjem, križarskih, sladkornega, sladkorne 

Svojilni 
pridevniki 

 

Napoleonovih, človekove 

 

3. Besedno zvezo nov zvezek sklanjaj v ednini, dvojini in množini. 

 ednina dvojina množina 

1. nov zvezek nova zvezka novi zvezki 

2. novega zvezka novih zvezkov novih zvezkov 

3. novemu zvezku novima zvezkoma novim zvezkom 

4. nov zvezek nova zvezka nove zvezke 

5. (pri) novem zvezku (pri) novih zvezkih (pri) novih zvezkih 

6 (z) novim zvezkom (z) novima zvezkoma (z) novimi zvezki 

 

4. Besedne zveze postavi v ustrezno obliko, da bo poved smiselna. 

Mama mi je postregla z (vroče mleko) vročim mlekom. – Pogovarjala se je z (Juretovo dekle) 

Juretovim dekletom. – Ne pretiravajte s (sladko sadje) sladkim sadjem. – Pogled mi seže do 

(najvišja nadstropja) najvišjih nadstropij. – S (sončna očala) sončnimi očali poleti lažje gledam. 

Pozoren bodi na 

veliko/malo 

začetnico! 



– Tinka danes nima (roza pulover) roza puloverja. – Sprehajal sem se po (Portorož plaža) 

portoroški plaži. 

5. Iz podčrtane besede tvori pridevnik. 

vagon za potnike - potniški vagon 

vlak na elektriko - električni vlak 

grad na Bledu - blejski grad 

pot po gorah - gorska pot 

postaja vmes - vmesna postaja 

polica za knjige - knjižna polica 

6. V povedih pridevnike v primerniku podčrtaj, v presežniku pa obkroži. 

Ta prepad je globlji od onega. – Odmor je bil daljši, kakor smo pričakovali. – Triglav je najvišja 

gora v Sloveniji. – Knjiga je naša najboljša prijateljica. – Mislil sem, da bo grča trša, kot je bila 

v resnici. – To mora ostati največja skrivnost. – Ta slika mi je najljubša od vseh. 

7. Zapiši pravilno obliko pridevnika v oklepaju. Na črto zraven dopiši stopnjo pridevnika. 

Dedek je (star) starejši od babice. PRIMERNIK 

Japonski vlaki so (hiter) najhitrejši na svetu. PRESEŽNIK 

Za rojstni dan sem dobila (lep) najlepše darilo doslej. PRESEŽNIK 

Morje je (globok) globlje od jezera. PRIMERNIK 

Moja soba je ravno tako (velik) velika kot tvoja. OSNOVNIK 

Prinesel sem ti (trd) najtrši kamen od vseh. PRESEŽNIK 

8. Dopolni stopnje pridevnika v preglednici. 

osnovnik primernik presežnik 

dolg (šal) daljši najdaljši 

ljubezniva ljubeznivejša najljubeznivejša (deklica) 

pogumen pogumnejši (športnik) najpogumnejši 

nizko (drevo) nižje najnižje 

ozek ožji (trak) najožji 

drag (nakit) dražji najdražji 

 


