Pouk slovenščine v četrtek, 21. maja 2020
Tisti, ki mi še niste poslali napak ponedeljkovih nalog, to storite čim prej.
V spodnjem sivem okvirčku si preverite včerajšnjo nalogo.
DZ (drugi del), str. 101/8. naloga
8. naloga
mrzel – najbolj mrzel
globok – globlji
zahteven – najzahtevnejši
širok – najširši
dober – boljši
gladek – bolj gladek
zaželen – bolj zaželen
trmast – najbolj trmast
slaven – slavnejši
strma – strmejša
star – starejši
Danes bomo spoznali novo besedno vrsto, in sicer prislove. Spodnjo razlago najprej pozorno
in počasi preberite, nato pa jo prepišite v zvezek za jezikovni pouk.
PRISLOVI

21. 5. 2020

Prislovi so besede, ki pojasnijo časovne, krajevne in načinovne okoliščine nekega dejanja.
Poznamo tri temeljne vrste prislovov, in sicer časovne, krajevne in načinovne. Lažje jih
prepoznamo, če se po njih ustrezno vprašamo.
Vrste prislovov
KRAJEVNI
PRISLOV

Vprašalnice
KJE? KAM? KOD? OD KOD? DO KOD?

ČASOVNI
PRISLOV

KDAJ? OD KDAJ? DO KDAJ? KOLIKO
ČASA? KAKO POGOSTO?

NAČINOVNI
PRISLOV

KAKO? NA KAKŠEN NAČIN? V KOLIKŠNI
MERI?

Primeri
povsod, nikjer, nekam,
doma, zgoraj, tu, tam …
takrat, odslej, lani,
spomladi, nikoli, prej,
zjutraj …
zlepa, zgrda, počasi, dobro,
prijazno, natančno …

Za tiste, ki bi radi znali več
Četrta vrsta prislovov so vzročni prislovi. Ti pojasnjujejo vzrok nekega dejanja, zato se po
njih sprašujemo z vprašalnico zakaj (npr. zato, zanalašč …).
Vaja
1. Vprašajte se po podčrtanih besedah. Glejte zgled.
a) Zgrda pri njem ničesar ne opraviš. Kako pri njem ničesar ne opraviš?
b) Pogledal je navzgor in zagledal pogrešanega učenca.
c) Še najraje je doma.
č) Na zgodnje vstajanje se je sčasoma le privadila.
d) Na tem mestu je včasih rasla vrba.
e) Nikjer ni raje kot na rolerjih.
f) V osrednji Sloveniji so divjale nevihte, ponekod je padala celo toča.
g) Stežka prizna, da potrebuje pomoč.
h) Jutri je nov dan.
Podčrtane prislove razvrstite v preglednico.
KRAJEVNI PRISLOVI

ČASOVNI PRISLOVI

NAČINOVNI PRISLOVI
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