Pouk slovenščine v petek, 22. maja 2020
Tisti, ki mi še niste poslali napak ponedeljkovih nalog, to storite čim prej.
Snov o prislovih mora biti prepisana v zvezek, ne natisnjena in prilepljena. V spodnjem sivem
okvirčku si preverite včerajšnjo nalogo.
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. Kam je pogledal?
c) Še najraje je doma. Najraje je tudi prislov (v preglednici ste ga najbrž umestili med
načinovne prislove), vendar sem podčrtala napačnega. Podčrtan bi moral biti krajevni
prislov doma. Prosim, popravite.
Še najraje je doma. Kje je najraje?
č) Na zgodnje vstajanje se je sčasoma le privadila. Kdaj se je privadila na zgodnje vstajanje?
d) Na tem mestu je včasih rasla vrba. Kdaj je na tem mestu rasla vrba?
e) Nikjer ni raje kot na rolerjih. Kje ni raje kot na rolerjih?
f) V osrednji Sloveniji so divjale nevihte, ponekod je padala celo toča. Kje je padala celo
toča?
g) Stežka prizna, da potrebuje pomoč. Kako prizna, da potrebuje pomoč?
h) Jutri je nov dan. Kdaj je nov dan?
Podčrtane prislove razvrstite v preglednico.
KRAJEVNI PRISLOVI
navzgor, doma, nikjer,
ponekod

ČASOVNI PRISLOVI
sčasoma, včasih, jutri

NAČINOVNI PRISLOVI
zgrda, stežka

Preden boste začeli z reševanjem spodnjih nalog, še enkrat naglas preberite snov o prislovih.
Ne pozabite, prislov je vedno samo ena beseda.
Navodila in primeri morajo biti prepisani v zvezku, ne natisnjeni in prilepljeni.
Vaja

22. 5. 2020

1. Povedi dopolnite s krajevnimi prislovi.
a) Otroci morajo v avtu sedeti _______________. (Kje morajo sedeti otroci v avtu?)
b) Pridi _______________.
c) Zgodaj je odšla _______________.
č) _______________ smo te iskali.
2. Povedi dopolnite s časovnimi prislovi.
a) _______________ je dan daljši od noči. (Kdaj je dan daljši od noči?)
b) _______________ gremo nabirat kostanj.
c) _______________ ne poslušaš.
č) _______________ imamo kosilo.
d) _______________ sem šel spat ob enajstih, zato sem _______________ zaspan.
3. Povedi dopolnite z načinovnimi prislovi.
a) _______________ ji je pogledala v oči. (Kako ji je pogledala v oči?)
b) Mačka je _______________ skočila skozi okno.
c) Obnašali so se _______________.
č) _______________ ga ne boš spravil k učenju.
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