Pouk slovenščine v torek, 24. marca 2020

Najprej si preberite snov, ki ste jo zapisali o nedoločniku in namenilniku.
V spodnjem sivem okvirčku so rešitve včerajšnje vaje, ki ste jo prepisali in rešili v
zvezek za jezikovni pouk. Prosim, preverite. Če ste rešili pravilno, si obkljukajte.
Če ste se zmotili, prečrtajte napačno in napišite pravilno rešitev. Mislim, da ne bi
smeli imeti večjih težav.
1. Glagole postavite v nedoločnike. Glejte zglede.
postali so (pret.) → postati
bom bral (prih.) → brati
je odnehala (pret.) → odnehati
skrbim (sed.) → skrbeti
poškodovali so se → poškodovati se

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. 74–75/3., 4., 5. naloga
3. naloga:
Otrok ne sme smučati brez čelade.
Pred hišo ni hotel narediti velikega sneženega moža.
Pred odhodom na sneg ni treba otrok obleči v topla oblačila.
Še pred športnim dnevom se ni želel naučiti drsanja.
Staršem ni treba skrbeti za varnost otrok na snegu.
Jutri mi ni treba kupiti novih sani.
4. naloga:
Dedek mi je hotel po telefonu povedati/povedat novico, da greva naslednji dan smučat na
Roglo. Nisem se mu mogel oglasiti/oglasit, ker sem imel trening. Takoj po treningu sem ga
šel obiskati/obiskat. Zaradi nestrpnega pričakovanja dolgo nisem mogel zaspati/zaspat. Že
zelo zgodaj zjutraj sva se z dedkom odpravila kupiti/kupit malico. Želel sem čim prej priti/

prit na smučišče. Dedek mi je tik pred odhodom rekel: »Pojdi pogledati/pogledat, če sva
zaklenila vrata.« Hotel sem steči/steč/stečt po klancu, a sem nerodno padel. Namesto na
smučišče me je bilo treba odpeljati/odpeljat k zdravniku.
5. naloga:
Pojdi v avto iskat vrečko s hrano, ki sem jo kupila. Poleti bi bilo dobro prepleskati stanovanje.
Stekel je pogledat, če je pismonoša že prinesel paket. Ne morem zapeti pesmi brez
spremljave. Sošolcu se je treba opravičiti. Pohitel je pisat domačo nalogo. Pred odhodom na
trening se je želel še umiti. Naslednjo soboto pojdem raziskovat kraške jame. Šli so kupit
darilo za sošolkin rojstni dan.

Prve naloge na strani 73 (izpis glagolov) mi še vedno niste vsi poslali. To storite
čim prej.
Danes rešite v delovnem zvezku 6. nalogo na straneh 75–76, potem pa na spletni
strani http://slovnica.slovenscina.eu/problemi-z-glagoli/namenilnik nadaljujte z
vajami o namenilniku in nedoločniku. Ponovno si lahko preberete razlago. Če
povezava ne bo delala, mi sporočite, sicer pa vam želim uspešno klikanje. Na
koncu lahko svoje odgovore tudi preverite.
Polona Bartol, mag. prof. slov.

