
Pouk slovenščine v sredo, 25. marca 2020 

 

Najprej si preberite snov, ki ste jo do zdaj zapisali o glagolu (oseba, število, čas, 

nedoločnik in namenilnik). 

 

Namenilnik (-t/-č) stoji za glagoli, ki poimenujejo premikanje. Za vsemi ostalimi 

stoji nedoločnik (-ti/-či). 

 

V spodnjem sivem okvirčku so rešitve 6. naloge 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. 75–76/6. naloga 

 

6. naloga:  

 

Ali bi me hotel naslednjo soboto odpeljat odpeljati k babici? 

Mama je želela za moj rojstni dan spečt speči sadno torto. 

Jutri ne morem prit priti na trening, ker grem z mami kupiti kupit nove drsalke. 

Fantje so začeli na igrišču igrati hokej. (pravilna poved)  

Predsednik razreda je odšel na sestanek poročati poročat o naših dogovorih. 

Jure je želel sestaviti himno smučarske ekipe. (pravilna poved) 

Pohitel sem si oblečt obleč novo jakno. 

 

Kje ste se zmotili pri 6. nalogi? Ali razumete, zakaj je neka oblika napačna? Če 

potrebujete dodatno razlago, mi pišite na službeni e-naslov. 

 

Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti prepisano (ne natisnjeno in prilepljeno) v 

zvezku za jezikovni pouk. Uporabite modro pisalo. 

 

Vaja                                                                                                                                          25. 3. 2020 

 

1. V spodnjih povedih z vijugasto črto podčrtajte glagole, pobarvajte nedoločnika, nato pa 

povedi zanikajte. 

*Nedoločnik in namenilnik sta neosebni glagolski obliki, zato ju tudi podčrtujemo z vijugasto 

črto. (Te opombe ni treba prepisati v zvezek.) 

 



a) Vsak smučar mora upoštevati oznake na smučišču. 

b) Stric Matija in teta Milka prideta danes z dopusta. 

c) Z Mojco vam želiva dati zvrhano posodico sočnih malin. 

 

1.1 Zanikane povedi postavite v prihodnjik. 

 

Vajo, ki ste jo rešili v zvezku za jezikovni pouk, mi fotografirajte in pošljite na 

službeni e-naslov polona.bartol@sola.velike-lasce.si do 20. ure. 

 

V delovnem zvezku (drugi del) rešite na strani 73 prvo nalogo (nekateri ste jo že), 

na strani 76 pa osmo nalogo. 

 

Na spletni strani http://slovnica.slovenscina.eu/problemi-z-glagoli/glagola-

moci-in-morati nadaljujte z vajami o glagolih moči in morati. 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. 
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