
Pouk slovenščine v četrtek, 28. maja 2020 

 

V spodnjem sivem okvirčku preverite včerajšnje naloge v delovnem zvezku. 

 

Delovni zvezek (drugi del), str. 120–121/2., 3. naloga 

 

2. naloga: 
 
a)  
 

med poletjem – poleti  
na včerajšnji dan – včeraj  
lansko leto – lani  
po poldnevu – popoldne/popoldan  
danes zvečer – nocoj/drevi 

ob večeru – zvečer  
med zimo – pozimi  
v tem trenutku –zdaj/sedaj  
ob polovici dneva – opoldne  
včeraj zvečer – sinoči 

    
To so časovni prislovi.  
 
b)  
 

na tem mestu – tukaj/tu  
na tisto mesto – tja  
na tistem mestu – tam 

na gornjem kraju – gori  
na zunanjem mestu – zunaj  
na zunanje mesto – ven 

 
Zapisoval/-a sem krajevne prislove.  
 
c)  
 

na lep način – lepo  
v celoti – popolnoma  
preko mere – prekomerno 

gredoč mimo – mimogrede  
po tihem – potiho/potihoma  
na strokovni način – strokovno 

 
Vpisoval/-a sem načinovne prislove. 
 

3. naloga: 
 

Krajevni prislovi Časovni prislovi Načinovni prislovi 

tu, tam, tukaj, dalje, ven, 

notri  

potem, sedaj brezskrbno, lažje, 

izvrstno  
 

 

A načrt gre po gobe, ko se Toni izvrstno ujame z Manco. 

 

Zakaj besedna zveza »po gobe« ni krajevni prislov? Kaj smo že rekli? Ker je sestavljena iz dveh 

besed, in sicer iz predloga »po« in samostalnika »gobe« v tožilniku. Grem po koga/kaj? 



 

Preverite še rešitve naloge v zvezku. Preberite tudi primere povedi in si jih prepišite v zvezek. 

 

Vaja                                                                                                                                          27. 5. 2020 

 

1. Iz pridevnikov tvorite prislove. 

 

PRIDEVNIK PRISLOV PRIDEVNIK PRISLOV 

drzen drzno (KAKO?) hraber (pogumen) hrabro (KAKO?) 

Njena drzna poteza je bila kaplja če rob. 

 

Kakšna poteza je bila kaplja čez rob? → 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK 

 

Odreagirala je drzno. 

 

Kako je odreagirala? → NAČINOVNI 

PRISLOV 

Hrabrega sošolca je dobro imeti za 

prijatelja. 

 

Kakšnega sošolca je dobro imeti za 

prijatelja? → LASTNOSTNI PRIDEVNIK 

 

Hrabro so se bojevali. 

 

Kako so se bojevali? → NAČINOVNI 

PRISLOV 

gladek gladko (KAKO?) umirjen umirjeno (KAKO?) 

Na gladki cesti hitreje zdrsneš. 

 

Na kakšni cesti hitreje zdrsneš? → 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK 

 

Lisa bere gladko. 

 

Kako bere Lisa? → NAČINOVNI PRISLOV 

Bine je umirjen fant. 

 

Kakšen fant je Bine? → LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

 

Živim umirjeno.  

 

Kako živim? → NAČINOVNI PRISLOV 

zanimiv zanimivo (KAKO?) vroč vroče (KAKO?) 

Mama je povedala zanimivo zgodbo. 

 

Kakšno zgodbo je povedala mama? → 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK 

 

Mama zanimivo pripoveduje. 

 

Kako pripoveduje mama? → NAČINOVNI 

PRISLOV 

Letos bo vroče poletje. 

 

Kakšno poletje bo letos? → LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

 

Na včerajšnji razredni uri so vroče 

razpravljali o točkovanju. 

 

Kako so razpravljali? → NAČINOVNI 

PRISLOV 

septembrski septembra (KDAJ?) zunanji zunaj (KJE?) 

Zbudila sem se v septembrsko jutro. Na zunanji strani otoka je čistejša voda. 



 

V katero jutro sem se zbudila? → VRSTNI 

PRIDEVNIK 

 

Maša bo šla septembra prvič v šolo. 

 

Kdaj bo šla Maša prvič v šolo? → ČASOVNI 

PRISLOV 

 

Na kateri strani otoka je čistejša voda? → 

VRSTNI PRIDEVNIK 

 

Tinkara in Jakob se igrata zunaj. 

 

Kje se igrata Tinkara in Jakob? → KRAJEVNI 

PRISLOV 
 

 

V delovnem zvezku na straneh 121 in 122 rešite 4., 5. in 7. nalogo. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


