
Tajno ime (že 
obstoječe)

Zapiši 5 
pridevnikov za 
samostalnik  
MIZA.

Zapiši 3 
samostalnike, ki 
sovpadajo s 
pridevniki: 
MOČAN, LEP, 
MLAD, 
ODRASEL, 
POGUMEN

Zapiši 3 
samostalnike, ki 
sovpadajo s 
pridevniki; 
MAMINA, 
USNJENA, 
POKVARJENA, 
STARA

Izpiši vse 
samostalnike.

Izpiši vse 
pridevnike

Samostalnikom 
določi spol 
[Mateja]

Samostalnikom 
določi spol 
[deklici]

Samostalnikom 
določi spol 
[naselje]

Samostalnikom 
določi spol 
[kostanji]

Samostalnikom 
dodaj število. 
[Mateja]

Samostalnikom 
dodaj število. 
[deklici]

Samostalnikom 
dodaj število. 
[naselje]

Samostalnikom 
dodaj število. 
[kostanji]

Pri določanju 
spola 
samostalnikom 
in pridevnikom, 
si pomagamo z 
besedo: 
[SREDNJI 
SPOL]

Pri določanju 
spola 
samostalnikom 
in pridevnikom, 
si pomagamo z 
besedo: 
[ŽENSKI SPOL]

Pri določanju 
spola 
samostalnikom 
in pridevnikom, 
si pomagamo z 
besedo: 
[MOŠKI SPOL]

Pri določanju 
vrste 
pridevnika, si 
pomagamo z 
vprašalnico: 
[VRSTNI 
pridevnik]

Pri določanju 
vrste 
pridevnika, si 
pomagamo z 
vprašalnico: 
[SVOJILNI 
pridevnik]

Pri določanju 
vrste 
pridevnika, si 
pomagamo z 
vprašalnico: 
[LASTNOSTNI 
pridevnik]

Določi vrsto 
pridevnika: 
[ljubki deklici]

Določi vrsto 
pridevnika: 
[majhnem 
naselji]

Določi vrsto 
pridevnika: 
[mogočni 
kostanji]

Zapiši pridevnik 
in samostalnik 
za katera velja: 
SAMOSTALNIK 
– moški spol, 
ednina
PRIDEVNIK – 
svojilni 
pridevnik

Zapiši pridevnik 
in samostalnik 
za katera velja: 
SAMOSTALNIK 
– ženski spol, 
dvojina
PRIDEVNIK – 
vrstni pridevnik

Zapiši 
enostavčno 
poved v kateri 
uporabi 
samostalnik in 
pridevnik, za 
katera velja:  
SAMOSTALNIK 
– srednji spol, 
ednina
PRIDEVNIK – 
lastnostni 
pridevnik

Zvitorepec  
22,5/25

1. Velika miza,
2. Široka miza,
3. Bela miza,
4. Lesena miza,
5. Dolga 
steklena miza.

1. Močan 
človek, 2. Lep 
pes, 3. Mlad 
učitelj, 4. 
Odraslo drevo, 
5. Pogumen 
fantič 

Denarnica, 
potovalka, 
jakna, torbica...

Mateja, deklici, 
naselju, kostanj.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik Žanov konj Majhni kobilici

Za hišo stoji 
sadno drevo.

muca 23,5/25

majhna , velika , 
lepa , okrašena 
in popackana.

močan fant , lep 
fant , mlad fant , 
odrasel fant in 
pogumen fant. 
(zapisan je 
samo 1, 
samostalnik 
namesto 3)

mamina knjiga , 
usnjena knjiga , 
pokvarjena 
hrana in stara 
knjiga.  (zapisan 
je samo 1, 
samostalnik 
namesto 3)

Mateja , deklici , 
naselje , 
kostanji.

ljubki , majhnem 
, mogočni . ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik

lastnostni 
pridevnik

tam je miha , 
nikova zoga

dve deklici , 
veliki deklici.

tam je kolo , 
modro kolo.

Dlakopresec 
24.5/25

Lepa miza, 
rjava miza, 
lesena miza, 
Galova miza, 
pisalna miza.

Močan človek, 
lep svinčnik, 
mlad kuža.

Mamina ogrlica, 
usnjena jakna, 
pokvarjena luč

Mateja, deklici, 
naselju, 
kostanji.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

Sošolčev 
svinčnik. Jagodni torti. Leseno okno.

Pošast. 23,5
/25

Velika, majhna, 
rjava, očetova.

Moški, očka, 
dedek.

Torbica, 
denarnica, 
jakna.

Mateja, deklici, 
naselju, 
kostanji.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

svojilni 
pridevnik Matejev zvezek. Čokoladni torti. Majhno kolo.

lavrica 11/25

jedli smo za 
mizo , obrisala 
sem mizo, na 
mizi sem delala 
dn, popravila 
sem mizo , 
računalnik je na 
mizi

bil sem 
mogumen da 
sem skočil v 
velike bazene 

mamina torba je 
zelo lepa ima 
dve torbici ki so 
zelo lepe

ljubki deklici, 
rastejo mogočni 
kostanji

živita v 
majhnem 
naselju,  mateja 
ima zelo rada ženski spol ženski spol srednji spol srednji spol ednina dvojina množina dvojina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

svojilni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik

moški spol tisti,  
pridevnik 
svojilni 
pridevnik

ženski spol tists 
, pridevnik vrstni 
pridevnik

bila sem v 
gozdu i videla 
sem veliko 
kostanjev

Stiky 21/25

Velika, lesena, 
majhna, 
pisalna, Majina.

 Močan pes, 
Lep gospod,
mlad oči, 
odrasel moški, 
pogumen konj

Mamina služba, 
Usnjena torbica, 
pokvarjena 
banana, stara 
gospa.

Deklici, nasilje, 
kostanji.

Ljubki,k 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik vrstni pridevnik Moj konj Najin konj Lep konj

mr. Bogiprs 
23/25

velika, mala, 
lesena,jedilna, 
pisalna

močan trup, lep 
kuža, mlad oči, 

mamina torbica, 
usnjena jakna, 
pokvarjena 
pločevinka, 
stara mama

deklici, naselje, 
kostanj

ljubki, majhnem, 
mogočni ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik vrstni pridevnik najin avto ljubki deklici

namesto 
svežega jajca 
sem dala v pito 
pokvarjeno jajce

Cvergel 23,5
/25

Naša, moja, 
delovna, 
učiteljičina, 
majhna.

Deček, mož, 
fant.

Miza, torbica, 
stol.

Mateja, deklici, 
naselje, kostanj.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik Očetov ključ. Dragi obleki.

Ogromno 
naselje.

Pok 21/25

Lepa,nizka,
visoka,majava,
rijava

Lev,fant,človek,
deček

Torba,juha,
skodelica,torba,
jakna,
denarnica,miza,
televizija,
jabolka,češnja,
Babi,,gospa,
miza

Deklica,naselje,
kostanji

Ljubki,majhno,
mogočni ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina množina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik Pes,Petrov Punci,športne

Oči je kupil 
nelomljivo okno.

Jožef Mrvica 
20/25

tista miza, 
modra miza, 
mala miza, 
velika miza, 
debela miza pes, človek, ris

obleka, torba, 
verižica

kostanji, 
naselje, deklici

mateja, ljuki, ,
majhnem 
naselju, 
mogočni ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN? vrstni pridevnik

svojilni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

stol, smetnjak, 
avto list, balon, 
arašid

kravi, kobili,  
punčki

nekoč je živelo 
leno tele

Črna senca   
20/25

lepa miza ,
okrogla miza ,
ovalna miza, 
visok miza, 
široka miza.

človek, 
dinozaver, 
medved.

oblek, karta, 
miza.

Mateja, rada, 
živita, naselje, 
kostanji, deklici.

Zelo, ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina množina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik moj kamen črna kava  lepo srce

Buu-buu  
23/25

Ogromna, 
majhna, lepa, 
jedilna, nizka

Moški, fant, 
deček

Jakna, torbica, 
denarnica

Deklici, naselje, 
kostanji

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni ženski spol ženski spol moški spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik

lastnostni 
pridevnik

Nikov 
računalnik Pšenični moki

Za zajtrk sem 
jedel mehko 
maslo.

Rainbow.  19,5
/25

Jedilna miza, 
mala mizica, 
pisarniška miza, 
miza za 
televizijo in 
šolska miza.

Janez, Miha, 
Jože.

Majca, jopca, 
torbica.

Mateja, deklici, 
naselju, 
kostanji.

deklici, naselju, 
kostani. ženski spol moški spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN? vrstni pridevnik

svojilni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

Samostalnik-
Jure, Pridevnik-
lovski pes.

Samostalnik-
polža, 
pridevnik-vlak.

Samostalnik-
muco, 
Pridevnik-velik 
pajek.

mester Pro 
LETEČI  17/25

Velika Miza,
Modra miza, 
Učiteljova miza, 
Steklena miza, 
Jankova miza 

Močan fant,
Odrasel pes,
Lep pav

Pokvarjena 
hrana,Stara 
babi,Usnjena 
čevlja

mateja,rada, 
deklici, živita, 
naselju,rastejo, 
kostanji

zelo, ljubki, 
majhnem, 
mogočni ženski spol ženski spol moški spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KAKŠEN? KATERI? ČIGAV?

lastnostni 
pridevnik

svojilni 
pridevnik vrstni pridevnik velik oče

pustolovski 
knjigi

Kupil sem belo 
lepilo.

jorg 16.5725

velika ,okrogla, 
lesena,
Mihatova ,
šolska

fant ,oče 
računalnik knjiga 

mateja ,deklici ,
živita, mogočni ,
kostanji

ljubki, živita 
majhnem 
mogočni ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina množina množina TISTO TISTA TISTI ČIGAV? KATERI? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

svojilni 
pridevnik vrstni pridevnik avto, rumen deklici ,gorsko tisto gorsko kolo

čudak123  22,5
/25

dolga, lepa, 
rjava, hrastova, 
prijateljeva

moški, pes, bik, 
Žiga :)

jakna, torbica, 
sedežna

deklici, naselju, 
kostanji, Mateja

ljubki, majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

samostalnik-lev
pridevnik-Lukov

samostalnik-
levinji         
pridevnik-sadni                                                                                  Polž je sluzast.



Šmentlja 24/25

Hrapava miza, 
steklen miza, 
rumena miza, 
stara miza, 
kuhinska miza

pes, človek, 
mizar

miza, torbica, 
jakna

Mateja, deklici, 
naselju, 
kostanji.

Ljubki, 
majhnem,
mogočnji. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik

lastnostni 
pridevnik juretov pas gimnastični žogi bukvin les

15   24,5/25

Kuhinjska, 
steklena , moja, 
pisalna nova

Moški ,policaj ,
volk

Ura ,torbica, 
zapestnica

Mateja ,deklici, 
naselju ,kostanji

Ljubki ,
majhnem, 
mogočni ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik

lastnostni 
pridevnik Markov hladilnik Šolski knjigi Listnato drevo

ČakaČuka   
17/25

lesena
pisana
čudovita               
miza
okrogla
nova

fant , bratranec, 
sošolec

torbica, jakna , 
obleka

Mateja , 
mogočni 

ima, zelo, rada, 
ljubki , deklici,ki, 
živita,v 
majhnem,
naselju,kjer, 
rastejo , ženski spol ženski spol moški spol srednji spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN? vrstni pridevnik vrstni pridevnik vrstni pridevnik

samostalnik 
klobuk, 
pridevnik čigav 
svinčnik ( 
aljažev 
svinčnik)

samostalnik 
obleki, pridevnik 
kateri pes ( 
Maltežan)

darilo in 
kakšen- kakšno 
darilo si kupila 
anžetu za 
rojstni dan .

Bela senča  
22/25

Velika, okrogla, 
nova, Jakatova, 
okrogla.

Gospod, 
kusčar, sosed.

Torbica, jakna, 
čevlja.

Deklici, naselju, 
kostanji.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KAKŠEN? ČIGAV? KATERI?

lastnostni 
pridevnik vrstni pridevnik

lastnostni 
pridevnik

Matejev 
računalnik Lesena stola

Moje okno v 
sobi belo.

AI PUPA ČI  
19/22

Delovna miza, 
jedilna miza, 
dolga miza, 
velika miza, 
šolska miza.

To je močan 
super junak, To 
sta močna 
super junaka, 
To so močni 
super junaki. To 
je lep moški, To 
sta lepa moška, 
To so lepi 
moški. To je 
mlad zajec, To 
sta mlada zajca, 
To so mladi 
zajci. To je 
odrasel 
kenguru, To sta 
odrasla 
kenguruja, To 
so odrasli 
kenfuruji. To je 
pogumen 
detektiv, To sta 
pogumna 
detektiva, To so 
pogumni 
detektivi.

To je mamina 
igrača, To sta 
mamini igrači, 
To so mamine 
igrače. To je 
usnjena jekna, 
To sta usnjeni 
jakni, To so 
usnjene jakne. 
To je 
pokvarjena riba, 
To sta 
pokvarjeni rivi, 
To so 
pokvarjene ribe. 
To je stara 
knjiga, To sta 
stari knjigi, To 
so stare knjige.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni Mateja, deklici ženski spol ženski spol moški spol srednji spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN? vrstni pridevnik vrstni pridevnik

lastnostni 
pridevnik

To je Mihatov 
avto.

To sta ženski 
torbici. To je super igra.

veliko oko   
24/25

Lepa, modra, 
moja, njegova, 
okrogla.

Fant, pes, 
pingvin.  

Torba, ura, 
peresnica.

Mateja, deklici, 
naselju, 
kostanji.

Ljubki, 
majhnem, 
mogočni. ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

Matevžev 
računalnik Čokoladni torti

  Rumeno 
sonce.     Na 
nebu sem 
zagledal 
rumeno sonce.

Chase Hudson  
22,5/25

Moja,sosedova,
šolska,sestrina,
naša  Mož,deček,konj

torbica,miza,
pručka

Mateja,deklici,
naselje,kostanji

ljubki,majhnem,
mogočni ženski spol ženski spol srednji spol moški spol ednina dvojina ednina množina TISTO TISTA TISTI KATERI? ČIGAV? KAKŠEN?

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik

lastnostni 
pridevnik Bratov strah Draga lizika Nežno tele.


