Pouk slovenščine v ponedeljek, 16. marca 2020

Kar je v spodnjih dveh okvirčkih, mora biti prepisano (ne natisnjeno in
prilepljeno) v zvezku za jezikovni pouk. Uporabite modro, rdeče in zeleno pisalo.
Preden začnete z reševanjem prve naloge, ponovite, kaj smo zapisali o glagolski
osebi, številu in času.
Vaja

16. 3. 2020

1. Podčrtanim glagolom določite osebo, število in čas. Pri določanju osebe si pomagajte z
osebnimi zaimki.
Jezik je organ za okus.
Oseba

Število

Čas

Bratranec in sestrična bosta prišla jutri popoldne na družinsko praznovanje.
Oseba

Število

Čas

Prejšnji ponedeljek smo imeli tekmovanje iz angleškega jezika.
Oseba

Število

Čas

S smučanja smo se vrnili pred dvema tednoma.
Oseba

Število

Čas

Število

Čas

Nisem mu verjel.
Oseba

Rekli smo, da besedici se in si (npr. ogledam si, smejem se) in nikalnico ne (npr.
ne smejem se) podčrtujemo kot del glagola. Glagol podčrtamo z vijugasto črto.
Osebni zaimek ni del glagola, zato ga ne podčrtamo.
Zanikanje
Glagol zanikamo tako, da predenj postavimo besedico NE (npr. ne verjamem). Besedica NE
se piše vedno ločeno od glagola. Izjema so glagoli nočem (nikalna oblika glagola hoteti),
nimam (nikalna oblika glagola imeti) in nisem (nikalna oblika glagola biti), pri katerih se
nikalnica piše skupaj z glagolom. Pri teh treh glagolih se to zgodi samo v sedanjiku.
Danes nimam pouka. Včeraj nisem imel pouka. Jutri ne bom imel pouka.
sedanjik

preteklik

prihodnjik

Tudi besedici NE BI pišemo narazen.
Jaz na njenem mestu tega ne bi storila.
Pozorni moramo biti, da samostalnik v tožilniku ob zanikanju postavimo v rodilnik. To velja
samo za tiste samostalnike v tožilniku, ob katerih ne stoji predlog.
Zjutraj sem pojedel jabolko (tožilnik). → Zjutraj nisem pojedel jabolka (rodilnik).
Jutri bom spekla čokoladno torto (tožilnik). → Jutri ne bom spekla čokoladne __________
(rodilnik).
Ta teden grem v šolo (predložni tožilnik). → Ta teden ne grem v šolo (predložni tožilnik).

Na spletni strani http://slovnica.slovenscina.eu/exercises_in_theme?id=54
najdete vaje za obravnavano snov.
Če česa ne razumete, mi pišite na e-naslov polona.bartol@sola.velike-lasce.si.
Polona Bartol, mag. prof. slov.

