
Pouk slovenščine v petek, 27. marca 2020 

 

O rešitvah sredine vaje v zvezku odgovarjam po e-pošti. Tisti, ki mi še niste poslali rešene 

vaje, to storite čim prej. 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve 9. naloge 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. 77/9. naloga 

 

9. naloga:  

 

a) Pri sosednji mizi je gostom postregla najmlajša hči.  

Mama mi je rekla, naj si že enkrat ostrižem lase.  

Nekaj metrov pred ciljem je tekla na vso moč. 

Vsi učenci so se od utrujenosti ulegli na tla. 

Prisegel je, da ne bo nikoli več lagal. 

 

b)  

Izpisani glagol Nedoločnik  

je postregla postreči 

je rekla reči 

ostrižem ostriči 

je tekla teči 

so se ulegli uleči se 

prisegel je priseči 

ne bo lagal lagati 
 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve vaje, ki ste jo naredili v zvezek za jezikovni pouk. 

 

1. V spodnjih povedih z vijugasto črto podčrtajte glagole, pobarvajte nedoločnika in 

obkrožite namenilnik, nato pa povedi zanikajte. Zanikane povedi postavite v preteklik. 

*Nedoločnik in namenilnik sta neosebni glagolski obliki, zato ju tudi podčrtujemo z vijugasto 

črto. 

 

a) Dojenčki morajo spati vsaj 15 ur na dan. 

Dojenčkom (D) ni treba spati vsaj 15 ur na dan. 

Dojenčkom (D) ni bilo treba spati vsaj 15 ur na dan. 

 

b) Na semaforju gori rdeča luč, zato moramo ustaviti. 

Na semaforju ne gori rdeča luč, zato nam ni treba ustaviti. 



Na semaforju ni gorela rdeča luč, zato nam ni bilo treba ustaviti. 

 

c) Marica in Miran gresta nabirat borovnice. 

Marica in Miran ne gresta nabirat borovnic (R). 

Marica in Miran nista šla nabirat borovnic (R). 

 

Natisnite in prilepite ali prepišite spodnjo vajo v zvezek za jezikovni pouk in jo rešite. 

 

Vaja                                                                                                                                          27. 3. 2020 

 

1. V spodnji povedi obkrožite samostalnike in jim določite spol, število, sklon (in 

vprašalnico). Z vijugasto črto podčrtajte glagol in mu določite osebo, število in čas. Poved 

postavite v prihodnjik, nato pa jo še zanikajte. 

 

Pri sosednji mizi je morala gostom postreči najmlajša hči. 

 

Rešeno vajo mi pošljite na službeni e-naslov polona.bartol@sola.velike-lasce.si do jutrišnje 

20. ure. Ne zamujajte in opravljajte svoje obveznosti sproti. 

 

V roke vzemite berilo in v abecednem kazalu poiščite avtorja Daneta Zajca in njegovo delo 

Numizmatiki. Ali gre za dramatiko, pripovedništvo ali pesništvo? Gre za pesništvo, to je zadnja 

izmed književnih zvrsti, ki jo bomo spoznali. 

 

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

književni pouk. Uporabite modro in rdeče pisalo. 

 

Pesništvo                                                                                                                                27. 3. 2020 

 

K pesništvu ali poeziji prištevamo pesmi. Te prepoznavamo po posebni obliki zapisa, in sicer 

po verzih (en verz je ena vrstica v kitici, pesmi) in po kiticah (kitica je osnovna enota pesmi). 

Pesništvo je zadnja izmed književnih zvrsti. Spoznali smo že pripovedništvo in dramatiko. 

 

Najprej tiho preberite pesem Numizmatiki, potem pa jo naglas preberite še pred družinskimi 

člani. Berite razločno. Skupaj ugotovite, koliko kitic ima pesem in koliko verzov ima posamezna 

kitica. 

 

Z analizo bomo nadaljevali v ponedeljek. Lep konec tedna vam želim. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 

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

