
Pouk slovenščine v torek, 17. marca 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve včerajšnjih vaj. Prosim, preverite. Če ste 

rešili pravilno, si obkljukajte. Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in napišite 

pravilno rešitev. 

 

1. Podčrtanim glagolom določite osebo, število in čas. Pri določanju osebe si pomagajte z 

osebnimi zaimki. 

 

Jezik je organ za okus. 

 

Oseba Število Čas 

3. oseba ednina sedanjik 

*On je. 

 

Bratranec in sestrična bosta prišla jutri popoldne na družinsko praznovanje. 

 

Oseba Število Čas 

3. oseba dvojina prihodnjik 

*Onadva bosta prišla. 

 

Prejšnji ponedeljek smo imeli tekmovanje iz angleškega jezika. 

 

Oseba Število Čas 

1. oseba množina preteklik 

*Mi smo imeli. 

 

S smučanja smo se vrnili pred dvema tednoma. 

 

Oseba Število Čas 

1. oseba množina preteklik 

*Mi smo se vrnili. 

 

Nisem mu verjel. 

 

Oseba Število Čas 

1. oseba ednina preteklik 

*Jaz nisem verjel. 

 



Jutri bom spekla čokoladno torto (tožilnik). → Jutri ne bom spekla čokoladne __torte__ 

(rodilnik). 

 

Včerajšnjih vaj za obravnavano snov (zanikanje) na internetni povezavi niste 

mogli najti, ker se je stran – verjetno zaradi preobremenjenosti – sesula. Napako 

sem že sporočila odgovornim, zato pričakujem, da bo stran kmalu spet dostopna. 

Kar je v spodnjem okvirčku, prepišite v zvezek za jezikovni pouk in rešite. 

Uporabite modro, rdeče in zeleno pisalo. 

 

Vaja                                                                                                                                          17. 3. 2020 

 

1. V dveh povedih uporabite besede NE BO in NEBO. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Prepišite spodnje primere in jih zanikajte. Glejte zgled. 

 

a) Pod posteljo so škatle (imenovalnik). → Pod posteljo ni škatel (rodilnik). 

 

b) Lana riše metulje. → 

 

c) V košari so jabolka. → 

 

č) Marcel hoče balon. → 

 

d) Gašper nabira gozdne sadeže. → 

 

e) Sara nosi zimski plašč. → 

 

f) Povedal sem pravljico. → 

 

g) Prejšnje leto smo se povzpeli na Triglav. → 

 

h) Z babico sva se odpravili po nakupih. → 

 

i) Prihodnji teden si bova ogledali zanimivo gledališko predstavo. → 

 

2. Tvorite povedi. Glagoli naj bodo v pretekliku in prihodnjiku. Glejte zgled. 



 

a) risati: Risala (opisni deležnik na -l) sem (pomožni glagol biti) drevo in klopco pod njim. 

Risala (opisni deležnik na -l) bom (pomožni glagol biti v prihodnjiku) s svinčnikom. 

 

b) speči: 

 

c) prebrati: 

 

č) biti: 

*Spomnite se pilota. 

 

V delovnem zvezku (drugi del) rešite na straneh 50–52 prvo, drugo, tretjo, četrto 

in peto nalogo. Natančno preberite navodila. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


