
Pouk slovenščine v ponedeljek, 1. junija 2020 

 

Najprej preverite domačo nalogo. 

 

Vaja                                                                                                                                          29. 5. 2020 

 

1. Preberite spodnje besedilo o mavrici. 

 

Kadar na kapljice dežja posije sonce, se sončni žarki lomijo in odbijajo od vodnih kapljic. Bela 

svetloba takrat razpade na mavrične barve. Človek ne loči posameznih kapljic, temveč vidi 

mavrico kot nepretrgan trak. Če se svetloba odbije enkrat, nastane enojna mavrica. Če se 

od kapljic odbije še drugič, dobimo stransko mavrico. Večje kot so dežne kapljice, tem bolj 

sijoča je mavrica. Dopoldne nastane mavrica na zahodu, popoldne pa na vzhodu. 

 

2. Koliko povedi sestavlja zgornje besedilo? Zgornje besedilo sestavlja 7 povedi. (Gledate 

veliko začetnico na začetku povedi in končno ločilo.) 

 

3. V zadnji podčrtani povedi so nekatere besede pobarvane z rumeno barvo. Kateri dve 

besedi sta prislova? Dopoldne in popoldne sta časovna prislova. 

 

4. Iz podčrtanih povedi izpišite besedne vrste, ki smo se jih do zdaj učili, in jim določite 

oblikoslovne lastnosti. 

 

Kadar na kapljice dežja posije sonce, se sončni žarki lomijo in odbijajo od vodnih kapljic. 

 

(na) kapljice: sam., ž. sp., mn., tož., (na) koga/kaj 

dežja: sam., m. sp., ed., rod., koga/česa 

sonce: sam., sr. sp., ed., im., kdo/kaj 

žarki: sam., m. sp., mn., im., kdo/kaj 

(od) kapljic: ž. sp., mn., rod., koga/česa 

 

posije: glag., 3. os., ed., sed. 

se lomijo: glag., 3. os., mn., sed. 

se odbijajo: glag., 3. os., mn., sed. 

 

sončni (žarki): prid., vrstni, m. sp., mn., im.  

(od) vodnih (kapljic): prid., vrstni, ž. sp., mn., rod. 

 

Če se od kapljic odbije še drugič, dobimo stransko mavrico. 

 



(od) kapljic: sam., ž. sp., mn., rod., koga/česa 

mavrico: sam., ž. sp., ed., tož., koga/kaj 

 

se odbije: glag., 3. os., ed., sed. 

dobimo: glag., 1. os., ed., sed. 

 

stransko (mavrico): prid., vrstni, ž. sp., ed., tož. 

 

Večje kot so dežne kapljice, tem bolj sijoča je mavrica. 

 

kapljice: sam., ž. sp., mn., im., kdo/kaj 

mavrica: sam., ž. sp., ed., im. kdo/kaj 

 

so: glag., 3. os., mn., sed.  

je: glag., 3. os., ed., sed. 

 

večje (kapljice): prid., lastnostni, primernik, ž. sp., mn., im. 

dežne (kapljice): prid., vrstni, ž. sp., mn., im.  

(bolj) sijoča (mavrica): prid., lastnostni, primernik, ž. sp., ed., im. (opisno stopnjevanje s 

prislovi) 

 

bolj: načinovni prislov 

 

Dopoldne nastane mavrica na zahodu, popoldne pa na vzhodu. 

 

mavrica: sam., ž. sp., ed., im., kdo/kaj 

(na) zahodu: sam., m. sp., ed., mest., (na) kom/čem 

(na) vzhodu: sam., m. sp., ed., mest., (na) kom/čem 

 

nastane: glag., 3. os., ed., sed. 

 

dopoldne: časovni prislov 

popoldne: časovni prislov 

 

5. Podčrtane povedi postavite v prihodnjik. 

 

Kadar na kapljice dežja posije sonce, se sončni žarki lomijo in odbijajo od vodnih kapljic. 

 

Kadar bo na kapljice dežja posijalo sonce, se bodo sončni žarki lomili in odbijali od vodnih 

kapljic. 

 



Če se od kapljic odbije še drugič, dobimo stransko mavrico.  

 

Če se bo (bela svetloba) od kapljic odbila še drugič, bomo dobili stransko mavrico.  

 

Večje kot so dežne kapljice, tem bolj sijoča je mavrica.  

 

Večje kot bodo/bojo dežne kapljice, tem bolj sijoča bo mavrica. 

 

Dopoldne nastane mavrica na zahodu, popoldne pa na vzhodu. 

 

Dopoldne bo nastala mavrica na zahodu, popoldne pa na vzhodu. 

 

Utrjujte besedne vrste tako, da rešite spodnje naloge. Navodila morajo biti prepisana v zvezku 

za jezikovni pouk. 

 

Vaja                                                                                                                                            1. 6. 2020 

 

1. Iz spodnje povedi izpišite besedne vrste in jim določite oblikoslovne lastnosti. 

 

Hišnik Primož se je jezil zaradi uničenih skal. 

 

2. V spodnjih povedih podčrtajte glagole (osebno in neosebno glagolsko obliko). Pripišite, 

za katero neosebno glagolsko obliko gre. Zanikajte podčrtano poved. 

 

a) Osnovnošolec mora obiskovati pouk. 

b) Če hočeš biti zdrav, moraš jesti veliko sadja in zelenjave.  

c) Ne morem vas poslušati, ker moram čuvati mlajšo sestro. 

č) Spet moram pospraviti stanovanje. 

 

3. V spodnjih povedih poiščite pridevnike in jim določite oblikoslovne lastnosti. Stopnjujte 

lastnostni pridevnik. Poiščite prislov in mu določite vrsto. 

 

Rebekina najljubša knjiga je Princeska z napako. 

 

Smešno se mi je zdelo primorsko narečje. 

 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

   
 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


