Pouk slovenščine v ponedeljek, 11. maja 2020 (prvi del)
V spodnjem sivem okvirčku si preglejte domačo nalogo.
Vaja

8. 5. 2020

1. Podčrtajte glagole (osebno in neosebno glagolsko obliko). Z modro barvo pobarvajte
nedoločnika, z rdečo pobarvajte namenilnik.
Liza je jabolko. (jesti)
Viktorija razmišlja o Tinetu. (razmišljati)
Sosedov pes laja celo noč. (lajati)
Loti mora kupiti darilo za prijateljico. (morati + kupiti)
Erazem se mora opravičiti mlajšemu bratu. (morati + opravičiti se)
Tončka in Pepe gresta kupit pomivalni stroj. (iti + kupiti)
1.1 Glagolom določite oblikoslovne lastnosti.
Glagol

Oseba

Število

Časovna oblika

je

3. os.

ed.

sedanjik

razmišlja

3. os.

ed.

sedanjik

laja

3. os.

ed.

sedanjik

mora kupiti

3. os.

ed.

sedanjik

se mora opravičiti

3. os.

ed.

sedanjik

gresta kupit

3. os.

dv.

sedanjik

1.2 Poved, ki je zapisana krepko, zanikajte v vseh treh časovnih oblikah.
Erazmu se ni treba opravičiti mlajšemu bratu. Erazmu se ni bilo treba opravičiti mlajšemu
bratu. Erazmu se ne bo treba opravičiti mlajšemu bratu.

2. Naslednjim glagolom določite časovno obliko.
pogledamo

sedanjik

zehata

sedanjik

bodo

prihodnjik

je plesala

preteklik

je preživel

preteklik

bosta klicala

prihodnjik

bo škodovalo

prihodnjik

jem

sedanjik

pustiva

sedanjik

kričijo

sedanjik

3. Glagole v oklepajih postavite v ustrezno obliko.
Nina, še vedno (iskati) iščeš radirko?
Zdravnik mi (reči) je včeraj rekel, da (biti) bom čez tri dni že zdrav.
Žan (ostriči se) se je ostrigel pred enim tednom na balin.
4. Popravite, kar je napačno.
Naš Tinček danes še malo kašlja, jutri pa bo bil že zdrav.
Naš Tinček danes še malo kašlja, jutri pa bo že zdrav.
Marija in Dora sta šle na koncert.
Marija in Dora sta šli na koncert.
Ali veš, da bo bila jutri že nedelja?
Ali veš, da bo jutri že nedelja?
Včeraj nisem najdla ključev od stanovanja.
Včeraj nisem našla ključev od stanovanja.
5. Podčrtajte glagole v dvojini. Pomagajte si z osebnimi zaimki.

sva pomagali, ponudimo, izogibata se, bosta šli, zrasteva, so sušile, je pozabil
6. Vstavite glagol moči.
a) Včeraj (on, nikalno) ni mogel priti, ker je v službi imel sestanek.
b) Jutri (jaz, nikalno) ne morem pomagati. Pospraviti moram stanovanje.
c) V avtu ni več prostora, zato (ti, nikalno) ne moreš iti z mano.
č) Metod (nikalno) ne more pomiti posode, ker se je urezal v prst.
7. Vstavite pravilno obliko glagola morati oziroma moči.
a) Zeblo jo je, zato se je morala obleči.
b) Aljaž bi moral nekaj reči, a si ni upal odpreti ust.
c) Otrok je bil pretežak, zato ga babica ni mogla vzdigniti.
č) Če ne morete priti, me pravočasno obvestite.
d) Besedila nismo mogli prebrati do konca, ker je zmanjkalo časa.
8. Podčrtajte pravilno obliko neosebne glagolske oblike.
Alenka, ali znaš plesati/plesat valček?
Deklice so želele splesti/splest venčke iz marjetic.
Izgubila sem ključ, zato nisem mogla odkleniti/odklenit vhodnih vrat.
Pojdite pogledati/pogledat, ali je trgovina že odprta.
Peter noče poklicati/poklicat Marjane.
Nisem ga hotel motiti/motit pri učenju, zato sem šel raje sam nakupovati/nakupovat.
Sin se je šel ostriči/ostrič/ostričt in ga še ni nazaj.
Polona Bartol, mag. prof. slov.

