Pouk slovenščine v petek, 20. marca 2020

Nedoločnik in namenilnik sta neosebni glagolski obliki, saj jima ne moremo
določiti osebe, števila in časa. Nedoločnik se končuje na -ti/-či (npr. kuhati, teči)
in ga uporabljamo samo za določenimi glagoli. Namenilnik se končuje na -t/-č
(kuhat, teč) in ga uporabljamo samo za glagoli, ki poimenujejo premikanje.
Hočem kuhati.

NAKLONSKI GLAGOL + NEDOLOČNIK

ZELENO JE OBARVAN NAKLONSKI GLAGOL V SEDANJIKU.

Začela sem kuhati …

FAZNI GLAGOL + NEDOLOČNIK

SIVO JE OBARVAN FAZNI GLAGOL V PRETEKLIKU.

Grem teč.

GLAGOL PREMIKANJA + NAMENILNIK

Hitim kuhat …

GLAGOL PREMIKANJA + NAMENILNIK

MODRO STA OBARVANA GLAGOLA PREMIKANJA V SEDANJIKU.

Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti prepisano (ne natisnjeno in prilepljeno) v
zvezku za jezikovni pouk. Uporabite modro in zeleno pisalo.
Vaja

20. 3. 2020

1. V spodnjih povedih poiščite glagole in jim določite osebo, število in čas.
a) Adam in Izak vsako leto obiščeta prijatelje na Krasu.
Oseba

Število

Čas

Število

Čas

b) Včeraj sem igral biljard.
Oseba

c) Zaradi dežja bom plavala v pokritem bazenu.
Oseba

Število

Čas

2. Povedi dopolnite z ustrezno neosebno glagolsko obliko, tj. (to je) nedoločnikom ali
namenilnikom. Glejte zgleda.
a) Kdor hoče spoznati (spoznam) življenje naših prednikov, se mora pogovarjati
(pogovarjam) z njimi.
b) Če si prišel delat (delam), si dobrodošel.
c) Naši dedki in babice so morali __________ (živim) skromno, s tistim, kar so imeli doma.
č) Ti smem __________ (povem), kaj sem opazila?
d) __________ (spim) odhaja zgodaj, ker tudi vstaja zgodaj.
e) Otroci nekoč niso smeli __________ (izražam) svojega mnenja.
f) Mama naju bo peljala v kino __________ (gledam) nov slovenski mladinski film.
g) Če želite __________ (ustvarim) svoj blog, o tem najprej povprašajte starše.
3. Prečrtajte napačne glagolske oblike in nadnje napišite pravilne.
a) Moja babica je znala pečt dobro domače pecivo.
b) Gotovo me bote vprašali, ali grem tudi jaz kupiti vstopnico.
c) Sin noče pomagat svojim staršem.
č) Na cesti si najdel denar. Vrnit ga moraš lastniku.
d) Odpravili sva se v hribe občudovati sončni vzhod.

Lep konec tedna vam želim.
Polona Bartol, mag. prof. slov.

