
Pouk slovenščine v sredo, 20. maja 2020 

 

Včerajšnje naloge si preverite s pomočjo rešitev v spodnjem sivem okvirčku. Prosim, da mi na 

službeni e-naslov (polona.bartol@sola.velike-lasce.si) do danes zvečer sporočite vse napake, 

ki ste jih imeli. Pri pregledovanju bodite natančni. 

 

Vaja                                                                                                                                          19. 5. 2020 

 

1. V povedi obkrožite ustrezno obliko glagola. 

 

Raziskovalci se morajo na odpravah ustrezno obleči/obleč/oblečt. 

 

Ker glagol 'morati' ni glagol premikanja, sledi nedoločnik (-ti/-či). 

 

Zanikajte poved, ne spreminjajte časovne oblike. 

 

Raziskovalcem se na odpravah ni treba ustrezno obleči. 

 

2. Preberite poved. 

 

Raziskovalci so se podajali v kraje, ki jih ni bilo na zemljevidu. 

 

Na katero besedo se nanaša podčrtani osebni zaimek? Na kraje. 

 

V katerem sklonu je osebni zaimek? V rodilniku. Koga ali česa ni bilo na zemljevidu? 

 

3. Preberite poved. 

 

Pot otežujejo ledeniki, plazovi in globoke razpoke v ledu. 

 

Vprašajte se po podčrtani besedi. Kakšne razpoke? 

 

Katere vrste je podčrtani pridevnik? Lastnostni pridevnik. 

 

Dopolnite poved. Na črto napišite pridevnik v primerniku. 

 

Reka je bila globlja (globok), kot so sprva pričakovali raziskovalci. 

 

4. Poved dopolnite tako, da pridevnik v oklepaju stopnjujete. 

 



Slovenski vlaki so hitri, kitajski vlaki so (hiter) hitrejši od njih, japonski  vlaki pa so zagotovo 

(hiter) najhitrejši med vsemi. 

 

5. Iz podčrtanih besed tvorite pridevnike in jih napišite.  

 

pot iz kamna kamnita pot 

tirnice iz lesa lesene tirnice 

železnica pod zemljo podzemna železnica 

 

6. Ali so v podčrtanih delih povedi napake? Če napak ni, napišite kljukico, če so, jih 

popravite in podčrtani del napišite pravilno.  

 

Niti najboljšem prijatelju ne zaupamo gesla. najboljšemu  

 

Na spletu ne objavljaj svojo telefonsko številko. svoje telefonske številke  

 

Dobro si je postaviti jasne meje za igranje iger. ✔ 

 

7. Preberite poved.  

 

Brez spletnega brskalnika bi bilo brskanje po spletu nemogoče.  

 

Na ustrezno mesto napišite pridevnik in samostalnik, ki sodita v isto besedno družino.  

 

Pridevnik spletnega 

Samostalnik splet 

 

8. Besede v oklepajih postavite v ustrezno obliko. Ne spreminjajte števila.  

 

Če odpremo (okužena datoteka) okuženo datoteko, bo virus okužil vse naše datoteke. 

Nevarnostim se lahko izognemo z namestitvijo (ustrezna programska oprema) ustrezne 

programske opreme. Tako bomo (nevarni virusi) nevarnim virusom onemogočili vstop v naš 

računalnik. 

 

9. V spodnjih povedih poiščite besedne vrste, ki smo se jih do zdaj učili, in jim določite 

oblikoslovne lastnosti. 

 



Pri varnem brskanju po spletu nam pomaga zaščiten računalnik. Del varnosti lahko zaupamo 

računalniškim programom. 

 

SAMOSTALNIKI 

 

(pri) brskanju: sam., sr. sp., ed., mest., (pri) kom/čem 

(po) spletu: sam., m. sp., ed., mest., (po) kom/čem 

računalnik: sam., m. sp., ed., im., kdo/kaj 

del: sam., m. sp., ed., im., kdo/kaj 

varnosti: sam., ž. sp., ed., rod., koga/česa 

programom: sam., m. sp., mn., daj., komu/čemu 

 

GLAGOLA 

 

pomaga: glag., 3. os., ed., sed. 

zaupamo: glag., 1. os., mn., sed. 

 

PRIDEVNIKI 

 

(pri) varnem: prid., lastnostni, osnovnik, sr. sp., ed., mest. 

zaščiten: prid., lastnostni, osnovnik, m. sp., ed., im. 

računalniškim: prid., vrstni, m. sp., mn., daj. 

 

OSEBNI ZAIMEK 

 

nam: os. zaim., 1. os., mn., daj. 

 

Danes rešite 8. nalogo v delovnem zvezku (drugi del) na strani 101. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


