
Pouk slovenščine v sredo, 18. marca 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve včerajšnjih vaj, ki ste jih prepisali in rešili v 

zvezek za jezikovni pouk. Prosim, preverite. Če ste rešili pravilno, si obkljukajte. 

Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in napišite pravilno rešitev. 

 

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

 

Iva se letos zaradi obveznosti v šoli ne bo udeležila likovne kolonije. 

 

Dedek je pogledal v nebo, kjer so se kopičili črni oblaki. 

 

2. Prepišite spodnje primere in jih zanikajte. 

 

b) Lana riše metulje. → Lana ne riše metuljev. 

 

c) V košari so jabolka. → V košari ni jabolk. 

 

č) Marcel hoče balon. → Marcel noče balona. 

 

d) Gašper nabira gozdne sadeže. → Gašper ne nabira gozdnih sadežev. 

 

e) Sara nosi zimski plašč. → Sara ne nosi zimskega plašča. 

 

f) Povedal sem pravljico. → Nisem povedal pravljice. 

 

g) Prejšnje leto smo se povzpeli na Triglav. → Prejšnje leto se nismo povzpeli na Triglav. 

 

h) Z babico sva se odpravili po nakupih. → Z babico se nisva odpravili po nakupih. 

 

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

bova ogledali zanimive gledališke predstave./Prihodnji teden si zanimive gledališke 

predstave ne bova ogledali. 

 

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

 

b) speči: Za mamin rojstni dan sem spekla lešnikovo torto. Zvečer bom za večerjo spekel 

pico.  

 



c) prebrati: Z Manco sva prebrali šele prvo poglavje knjige za domače branje. Boš jutri 

prebral knjigo do konca?  

 

č) biti: Zjutraj sem bil pri zobozdravniku. Čez približno dva meseca bom stric! (Čez približno 

dva meseca bom bil stric!) 

 

Sledijo rešitve vaj iz delovnega zvezka (drugi del). Če ste rešili pravilno, si 

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

 

DZ (drugi del), PREVERI SVOJE ZNANJE, str. 50–52/1., 2., 3., 4., 5. naloga 

 

1. naloga: 

 

a) Otrokom in mladostnikom, ki se bodo znašli v bolnišnici, bo bolnišnična šola omogočila, 

da se bodo lahko učili. Tako bo vsak od bolnih otrok zamudil čim manj snovi, ki jo sošolci 

obravnavajo v matični šoli. Ponudili jim bodo individualno učno pomoč pri posameznih 

predmetih. Bolnišnično delo se bo razlikovalo od tistega v običajni šoli. Bolni šolar bo 

pridobival le najpomembnejša znanja in spretnosti. Zato učitelji učne ure skrbno načrtujejo. 

Če bo otrok ostal v bolnišnici dalj časa, bodo program uskladili z matično šolo. 

 

b) se bodo znašli, se bodo učili, ponudili bodo, bodo uskladili 

 

c) V besedilu so tudi glagoli v 3. osebi ednine. 

 

č) bo omogočila: bova omogočila 

bo zamudil: bodo/bojo zamudili 

se bo razlikovalo: se boš razlikoval/razlikovala 

bo pridobival: bosta pridobivala 

 

2. naloga: 

 

Učence 6. razreda bo obiskal zobozdravnik. 

Povedal jim bo o boleznih zob in dlesni. 

Mojca bo poslušala zdravnikovo predavanje z velikim zanimanjem. 

Maj in Vid sta se smejala nekaterim sošolčevim pripombam. 

Mojca je rekla po predavanju: »Zvedela sem veliko koristnega.« 
SPREMNI STAVEK + DOBESEDNI NAVEDEK = PREMI GOVOR 

Učenci so obljubili, da si bodo redno umivali zobe. 

 

3. naloga: 

 



a) Nekega dne sem se s sosedo peljal v dvigalu. En teden pred srečanjem sem imel vročino, 

zato nisem šel v šolo. Veselil sem se, ker bom sam doma.  

Starši so me opozorili, da lahko v nujnem primeru pozvonim tudi pri sosedi. Nato sem šel v 

posteljo. Nenadoma sem se ves prepoten prebudil. Sredi noči sem vstal in šel eno 

nadstropje višje in pozvonil pri sosedi. Ničesar nisem rekel, le obrnil sem se in šel nazaj v 

posteljo. Oči mi je rekel, da me je nosila luna. Nisem mu verjel. 

 

b) Nekega dne sva se s sosedo peljala v dvigalu. En teden pred srečanjem sva imela vročino, 

zato nisva šla v šolo. Veselila sva se, ker bova sama doma.  

Starša sta naju opozorila, da lahko v nujnem primeru pozvoniva tudi pri sosedi. Nato sva šla 

v posteljo. Nenadoma sva se vsa prepotena prebudila. Sredi noči sva vstala in šla eno 

nadstropje višje in pozvonila pri sosedi. Ničesar nisva rekla, le obrnila sva se in šla nazaj v 

posteljo. Očeta sta nama rekla, da sta naju nosili luni. Nisva jima verjela. 

 

4. naloga: 

 

je kuhala: preteklik, kuha, bo kuhala 

bodo pohiteli: prihodnjik, pohitijo, so pohiteli 

odpeljem: sedanjik, sem odpeljal/odpeljala, bom odpeljal/odpeljala 

sta prosila: preteklik, prosita, bosta prosila 

bova potrebovali: prihodnjik, potrebujeva, sva potrebovali 

želita: sedanjik, sta želela/želeli, bosta želela/želeli 

bo odpotoval: prihodnjik, odpotuje, je odpotoval 

smučamo: sedanjik, smo smučali/smučale, bomo smučali/smučale 

smo popravili: preteklik, popravimo, bomo popravili 

 

5. naloga:  

 

Iva in Mojca bosta po pouku ponavljali angleščino. Mama bo zamudila jutranji sestanek. Oče 

in jaz bova tekla po zasneženih gozdnih poteh. Sosedova otroka bosta že kmalu brala 

zgodbice, napisane z velikimi tiskanimi črkami. Čeprav se mu sošolci posmehujejo, bo postal 

dimnikar. »Z Vidom bosta/bova šla nabrusit* sekiro,« mi je povedal oče. Bila sem vesela, 

ker se bom pri tabornikih naučila raznih veščin. Pri sosedovih bo psica povrgla mladiče. 

 

*Nabrusit je neosebna glagolska oblika (namenilnik). O tem se boste učili jutri. 

Danes rešite v delovnem zvezku (drugi del) na straneh 52–53 še 6. in 7. nalogo, 

jutri pa nadaljujemo z novo snovjo.  

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


