Pouk slovenščine v četrtek, 19. marca 2020

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve vaj 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. 52–53/6., 7. naloga
6. naloga:
Včeraj so učenci na poti domov našli avtomobilske ključe.
Ali imate vsi s seboj telovadno opremo?
Mojca in Iva bosta proti večeru zalili babičine vrtnice.
Stric še vedno ni dokončal hiše.
Greste v kulturni dom gledat prireditev?
7. naloga:
a) Na pot vedno vzamemo preveč stvari. Pri sosedovih babica vsak dan peče okusne piškote.
S prijateljem greva popoldne v gozd po borovnice. Ljudje o njenih težavah marsikaj vedo.
Stanujem v majhni hišici na koncu vasi. Vsako jutro otroci na poti v šolo pojejo Kekčevo
pesem.
b) Z navedeno trditvijo se strinjam/se ne strinjam, saj so vsi glagoli res v istem času (v
sedanjiku), medtem ko so v različnih osebah (v 1. in 3. osebi) ter v različnih številih (v ednini,
dvojini in množini).
c) Na pot bomo vedno vzeli preveč stvari. Pri sosedovih bo babica vsak dan pekla okusne
piškote. S prijateljem bova šla popoldne v gozd po borovnice. Ljudje bodo o njenih težavah
marsikaj vedeli. Stanoval/stanovala bom v majhni hišici na koncu vasi. Vsako jutro bodo
otroci na poti v šolo peli Kekčevo pesem.

Ponovite, prosim, snov o glagolski osebi, številu in času. Kako sta zložena
preteklik in prihodnjik? Preteklik je sestavljen iz pomožnega glagola biti in
opisnega deležnika na -l (npr. sem rekel, si rekel, sva rekla, sva rekli). Prihodnjik
je sestavljen iz pomožnega glagola biti v prihodnjiku in opisnega deležnika na -l
(npr. bom rekel, boš rekel, bova rekla, bova rekli).

Bodite pozorni na glagol biti v prihodnjiku! Ko bom velik, bom avtomehanik. Ko
bom bil velik, bom bil avtomehanik.
Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti prepisano (ne natisnjeno in prilepljeno) v
zvezku za jezikovni pouk. Uporabite modro, rdeče in zeleno pisalo.
Nedoločnik in namenilnik

19. 3. 2020

Če glagolom lahko določimo osebo, število in čas (npr. kuhamo (1. os., mn., sed.), sva kuhali
(1. os., dv., pret.), boš kuhal (2. os., ed., prih.)), pravimo, da so glagoli v osebni glagolski
obliki. Če glagolom ne moremo določiti osebe, števila in časa (npr. kuhati, kuhat), pravimo,
da so glagoli v neosebni glagolski obliki.
Nedoločniku in namenilniku ne moremo določiti osebe, števila in časa, zato pravimo, da sta
neosebni glagolski obliki.
Nedoločnik se končuje na -ti/-či (npr. kuhati, jesti, iti, teči, peči, striči, obleči se).
Uporabljamo ga samo ob določenih glagolih, npr. morati (moram kuhati), hoteti (hočem
kuhati), smeti (smem kuhati), želeti (želim kuhati), moči (ne morem kuhati, nisem mogel
kuhati). Uporabljamo ga tudi ob glagolih, ki označujejo začetek in konec dejanja, npr. začeti,
končati, nehati. Nedoločniki stojijo še ob drugih izrazih, npr. treba je narediti, bi bilo treba
narediti, lepo je živeti, zanimivo je opazovati živali.
Glagolom morati, hoteti, smeti, želeti, moči pravimo naklonski glagoli, glagoli, ki označujejo
začetek in konec dejanja (začeti, nehati, končati), pa so fazni glagoli.
Glagol moči izraža zmožnost, da nekaj lahko naredimo. Glagol moči se uporablja tudi v
nikalni obliki.
Ne morem voziti tvojega gorskega kolesa, ker ne dosežem pedal. (Tvoje gorsko kolo lahko
vozim, ker dosežem pedala.)
Glagol morati izraža nujnost, prisilo, da nekaj storimo. Glagol morati zanikanja v slovenščini
ne pozna. Nadomeščamo ga z izrazom ni (mi, ti, nam …) treba.
Pred spustom mi ni treba prebrati navodil za začetnike. (Pred spustom moram prebrati
navodila za začetnike.)
Namenilnik se končuje na -t/-č (npr. kuhat, teč). Uporabljamo ga ob glagolih, ki poimenujejo
premikanje (npr. grem kuhat).

Jutri nadaljujemo z vajami. Če česa ne razumete, mi pišite na službeni e-naslov
polona.bartol@sola.velike-lasce.si.
Danes je četrtek, torej imate na urniku tudi dopolnilni pouk slovenščine. V
šolski e-učilnici najdete vaje za utrjevanje. Rešitve objavim jutri.
Polona Bartol, mag. prof. slov.

