
Pouk slovenščine v ponedeljek, 23. marca 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve petkovih vaj. Če ste rešili pravilno, si 

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

 

1. V spodnjih povedih poiščite glagole in jim določite osebo, število in čas. 

 

a) Adam in Izak vsako leto obiščeta prijatelje na Krasu. 

 

Oseba Število Čas 

3. os. dv. sed. 

*Onadva obiščeta. 

 

b) Včeraj sem igral biljard. 

 

Oseba Število Čas 

1. os. ed. pret. 

*Jaz sem igral. 

 

c) Zaradi dežja bom plavala v pokritem bazenu. 

 

Oseba Število Čas 

1. os. ed. prih. 

*Jaz bom plavala. 

 

2. Povedi dopolnite z ustrezno neosebno glagolsko obliko, tj. (to je) nedoločnikom ali 

namenilnikom. Glejte zgleda. 

 

a) Kdor hoče spoznati (spoznam) življenje naših prednikov, se mora pogovarjati 

(pogovarjam) z njimi. 

 

b) Če si prišel delat (delam), si dobrodošel. 

 

c) Naši dedki in babice so morali živeti (živim) skromno, s tistim, kar so imeli doma. 

 

č) Ti smem povedati (povem), kaj sem opazila? 

 

d) Spat (spim) odhaja zgodaj, ker tudi vstaja zgodaj. 

*Odhajati je glagol premikanja, zato mu sledi namenilnik. 



 

e) Otroci nekoč niso smeli izražati (izražam) svojega mnenja. 

 

f) Mama naju bo peljala v kino gledat (gledam) nov slovenski mladinski film. 

*Peljati je glagol premikanja, zato mu sledi namenilnik. 

 

g) Če želite ustvariti (ustvarim) svoj blog, o tem najprej povprašajte starše. 

 

3. Prečrtajte napačne glagolske oblike in nadnje napišite pravilne. 

                                          peči 

a) Moja babica je znala pečt dobro domače pecivo. 

 

                         boste                                              kupit (iti je glagol premikanja, zato mu sledi 

                                                                                            namenilnik) 

b) Gotovo me bote vprašali, ali grem tudi jaz kupiti vstopnico. 

 

                    pomagati 

c) Sin noče pomagat svojim staršem. 

 

                       našel               Vrniti 

č) Na cesti si najdel denar. Vrnit ga moraš lastniku. 

 

PREPIŠITE PREGLEDNICO V ZVEZEK ZA JEZIKOVNI POUK! 

Glagol najti (1. os.) Sedanjik  Preteklik Prihodnjik 

Ednina (jaz) najdem sem našel bom našel 

Dvojina (midva) najdeva sva našla bova našla 

Množina (mi) najdemo smo našli bomo našli 

 

PREPIŠITE PREGLEDNICO V ZVEZEK ZA JEZIKOVNI POUK! 

Glagol najti (2. os.) Sedanjik  Preteklik Prihodnjik 

Ednina (ti) najdeš si našel boš našel 

Dvojina (vidva) najdeta sta našla bosta našla 

Množina (vi) najdete ste našli boste našli 

 

PREPIŠITE PREGLEDNICO V ZVEZEK ZA JEZIKOVNI POUK! 

Glagol najti (3. os.) Sedanjik  Preteklik Prihodnjik 

Ednina (on) najde je našel bo našel 

Dvojina (onadva) najdeta sta našla bosta našla 

Množina (oni) najdejo so našli bodo našli 

 



PREPIŠITE SPODNJE PRIMERE V ZVEZEK ZA JEZIKOVNI POUK! 

Vsak dan najdem kaj novega. Jutri bom zagotovo najdel novo zamisel. Jutri bom zagotovo 

našel novo zamisel. 

 

                                               občudovat (odpraviti se je glagol premikanja, zato mu sledi 

                                                                    namenilnik) 

d) Odpravili sva se v hribe občudovati sončni vzhod. 

 

Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti prepisano (ne natisnjeno in prilepljeno) v 

zvezku za jezikovni pouk. Uporabite modro in zeleno pisalo. 

 

Vaja                                                                                                                                          23. 3. 2020 

 

1. Glagole postavite v nedoločnike. Glejte zglede. 

  

naredim (sed.) → narediti 

sledila sva (pret.) → slediti 

smejali smo se (pret.) → smejati se 

postrižem (sed.) → postriči 

postali so (pret.) → 

bom bral (prih.) → 

je odnehala (pret.) → 

skrbim (sed.) → 

poškodovali so se → 

 

V delovnem zvezku (drugi del) rešite na straneh 74–75 tretjo, četrto in peto 

nalogo. Še enkrat ponavljam. Namenilnik sledi samo glagolom premikanja 

(grem kuhat).  

 

Na strani 73 pri prvi nalogi izpišite iz besedila v sivem okvirčku najprej vse glagole 

in mi jih, preden nadaljujete z nalogo, do 20. ure pošljite na službeni e-naslov 

polona.bartol@sola.velike-lasce.si. Prosim, da mi tudi napišete, kako poteka 

vaše učenje, ali so navodila razumljiva, ali je snov razumljiva, kaj vam dela največ 

težav … 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 

mailto:polona.bartol@sola.velike-lasce.si

