
Pouk slovenščine v torek, 2. junija 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku najdete rešitve včerajšnjih nalog. Natančno jih preglejte in 

popravite, kar ste rešili narobe. 

 

Vaja                                                                                                                                            1. 6. 2020 

 

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

 

Hišnik Primož se je jezil zaradi uničenih skal. 

 

hišnik: sam., m. sp., ed., im., kdo/kaj 

Primož: sam., m. sp., ed., im., kdo/kaj 

(zaradi) skal: sam., ž. sp., mn., (zaradi) koga/česa 

 

se je jezil: glag., 3. os., ed., pret. (glagol biti + opisni deležnik na -l glagola jeziti se) 

 

(zaradi) uničenih (skal): prid., lastnostni, osnovnik, ž. sp., mn., rod. 

 

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. nedoločnik 

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

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

č) Spet moram pospraviti stanovanje. nedoločnik 

 

č) Spet mi ni treba pospraviti stanovanja. 

 

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. 

 

Rebekina (knjiga): prid., svojilni, ž. sp., ed., im. 

najljubša (knjiga): prid., lastnostni, presežnik, ž. sp., ed., im. 

 

Smešno se mi je zdelo primorsko narečje. 

 

primorsko (narečje): prid., vrstni, sr. sp., ed., im. 



 

smešno: načinovni prislov 

 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK 

ljuba (knjiga) ljubša (knjiga) najljubša (knjiga) 
 

 

Rešite spodnje naloge, pregledali jih bomo jutri. Navodila morajo biti prepisana v zvezku za 

jezikovni pouk. 

 

Vaja                                                                                                                                                           2. 6. 2020 

 

1. Med ponujenimi besedami podčrtajte le tiste, ki tvorijo eno besedno družino. 

 

grozdje, glagol, gozd, misliti, pesem, sadež, pogozditi, gozdar, gozden, nasad, zagozditi, gozdovi, 

gozdovnik, drevesa, gaber, gozdarski 

 

2. Podčrtajte pravilno neosebno glagolsko obliko. 

 

a) Babica ne more prenesti/prenest takega hrupa, zato utišaj televizor.  

b) Zvečer gremo s sošolci poslušati/poslušat Adija Smolarja.  

c) Po pouku moramo pripraviti/pripravit učilnico za roditeljski sestanek.  

č) Andrej, pojdi si umiti/umit roke!  

d) Pričelo je deževati/deževat, zato travnika niso mogli pokositi/pokosit do konca.  

e) Majhni otroci morajo iti/it po kosilu spati/spat.  

 

3. Glagole v oklepaju postavite v pravilno glagolsko obliko. 

 

a) Mojca je lani začela (igram) ___________________ flavto.  

b) Prijatelj je pritekel (povem) ___________________, da se je zgodila prometna nesreča.  

c) Mama je hotela (postrežem) ___________________ mojim sošolcem, vendar se jim je mudilo.  

č) V soboto gremo (gledam) __________________ najnovejši slovenski film.  

d) Pojdi (pogledam) ___________________, kdo zvoni.  

e) Babica je morala za pusta (spečem) ___________________ krofe.  

f) Prišla sva vas (pozdravim) ___________________, ker odhajava na počitnice.  

 

4. Dopolnite povedi s prislovom kraja ali časa. Ne pozabite, prislov je zmeraj ena beseda. S 

pomočjo zvezka ponovite, kako se vprašamo po krajevnem in kako po časovnem prislovu. 

 

a) _______________ se je zbralo malo ljudi.  

b) _______________ si je Anže kupil računalnik.  

c) Ali greš _______________ na pohod?  

č) Janez bo ostal _______________.  

d) Blaž je šel _______________.  

e) _______________ je padla v posteljo. 



 

5. Dopolnite s prislovom načina.  

 

a) Nace mi je _______________ odgovoril na vprašanje.   

b) Na koncu so se pevci _______________ priklonili.  

c) Naši tekmovalci so igrali _______________. 

 

6. V povedih poiščite vse prislove in jim določite vrsto. 

 

Davi sem te povsod zaman iskal. Nekoč je bilo tam jezero. Nocoj ne bom ostal tukaj. Zdaj je Marko 

navadno doma. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


