
6. a 
Dragi učenci, 
verjetno vas večina že kar pogreša šolo. Kajne? Tudi jaz jo. 
Hvala tistim, ki te se že oglasili. In spodbuda ostalim, da to storite. Verjetno je tako 
delo lažje. 
Kako je z glagolom? Tudi ta teden nas še čaka delo z najbolj pomembno besedno 
vrsto. Samostalnik smo že dodobra spoznali, pa števnik in zaimek. Nekaj smo 
ponovili pridevnik. Smo pa sredi snovi o glagolu. Vemo, kako se po njem 
vprašamo (ali pa ponovite vprašalnice), da mu znamo določiti osebo in število, 
ugotovili smo, kaj je spreganje. (Še veste?) 
Verjamem, da ste si svoje delo pregledali. So bila navodila dovolj natančna?  
Še vedno velja, da mora biti zeleno zapisano v zvezku. 
Želim vam prijetno delo. 
NAVODILA ZA DELO 
 

 Najprej kontrola naloge, če ste jo naredili: 

pišem  piševa  pišemo 

pišeš   pišeta  pišete 

piše   pišeta  pišejo 

 

 spim   spiva   spimo 

 spiš   spita   spite 

 spi   spita   spite 

Obkrožite si, kako ste zadovoljni s svojim delom:      

Končali smo pri Preveri svoje znanje na str. 25. Tega dela s kontrolo vred 

je za dve šolski uri. Sami si razporedite čas in rešite vse naloge. 5., če 

vam ne gre, lahko spustite. 11. pa spustite vsi, to bomo obravnavali v višjih 

razredih. Ko ste gotovi, poglejte, kako vam je šlo. 

Rešitve 

1. naloga: 
1. oseba: lazim, upiramo se, jočem, sanjava, mislimo, odgovarjam 
2. oseba: stanujete, pleteš, jeste, zalivaš, oddaljujete se  
3. oseba: krega se, klečeplazijo, bere, kipari  

2. naloga: 
ednina: izdeluje, prodaš, kupim  
dvojina: grešiva, zaposlita se, smejeta se 
množina: peljemo, sejejo, kmetujejo 

3. naloga: 
2. in 3. os. dv.: povesta, predstavljata, prepletata, pleteta, odkrivata 
3. os. mn.: belijo, pečejo, gredo, trenirajo, igrajo 
2. os. ed.: plavaš, natolcuješ, dopolnjuješ, strašiš 
1. os. ed.: tarnam, sočustvujem, predlagam 
3. os. ed.: krade, meni 
1. os. dv.: piševa, ljubiva 
2. os. mn.: premišljujete, pohajkujete 



1. os. mn.: planinarimo, staramo se 

4. naloga: pišemo, pišeš, pišeta, pišejo, piše, piševa, pišemo/pišem/pišejo, jeste, jemo, ješ, jeva, 

jesta, jedo, jeste 

5. naloga: moledujem – prosim   tarnam – stokam/tožim/javkam/jadikujem 

hudujem se – jezim se  neham – končam 

bedim – čujem   naredim – storim/opravim 

tešim – tolažim/zadovoljim  

6. naloga: 
bedim – spim    neham – začnem 
napišem – zbrišem  pospravim – razmečem 
odidem – pridem   kupim – prodam 

7. naloga:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Največ glagolov je v 3. os. ednine.  DA  

V besedilu so štirje glagoli z besedico se.   NE 

Dva glagola sta v dvojini.     DA  

Vsi glagoli so v sedanjiku.     DA  

Besedilo je v brezčasnem sedanjiku.   NE 
8. naloga imaste  imate; pojete      pojeste; gledaste     gledate; grejo gredo;  

moresta  moreta; povete poveste 

9. naloga: (Glejte, da imate glagole podvijugane; računalnik jih ne zna.) 

Z izštevanko določimo igralca, ki prvi začne igro. Igralci se postavijo v vrsto. V primerni razdalji se 

igralci predklonijo in se z rokami uprejo v stegna (ko se igrajo starejši otroci) ali pa pokleknejo in 

se z rokami uprejo v tla (ko se igrajo mlajši otroci). Prvi igralec v vrsti spretno preskakuje vse 

otroke. Ko preskoči zadnjega otroka, se tudi sam predkloni ali poklekne. Igralci drug za drugim 

preskakujejo druge igralce, kot običajno skačejo preko koze v telovadnici. Igre je konec, ko se otroci 

utrudijo in upehajo. 

Popravite si v predzadnji povedi: … skačejo čez kozo, ne preko koze. Napaka v nalogi. 

10. naloga: nisem smučal, se pridružim, se razburjaš,ste si pogledali, si preživel, preberejo, se 

odpravimo, preverimo, so, (ne) dovoli, ostanem, se nasmehne, vidi, učim se 

12. naloga: Pravilni glagoli: preživljamo, pojesta, poje, imate, povesta, obiskujeva  

13. naloga: Npr.: Brez glagola na svetu nič se ne zgodi, ko divja Vid po šoli gor in dol. 

ves dan v celoti življenje nam kroji.  Uf, ko ura ena (od)bije, 

Vid zjutraj hitro vstane,   reka otrok se na plan ulije. 

v usta da si nekaj hrane,   Pouk za ta dan se konča 

zobke natančno umije   ah, kako lepo je spet doma! 

Glagol Oseba Število Čas 
se porazdelijo 3. os. mn. sed.  
se uleže 3. os. ed. sed.  
se upre 3. os. ed. sed.  
iztegne 3. os. ed. sed.  
prime 3. os. ed. sed.  
vodi 3. os. ed. sed.  
se utrudita 3. os. dv. sed.  
zamenjata 3. os. dv. sed.  
je 3. os. ed. sed.  
tekmujejo  3. os. mn. sed.  
se lovijo 3. os. mn. sed.  
se konča 3. os. ed. sed.  
se upehajo 3. os. mn. sed.  



(ker je premlad, se še ne brije).  Popoldne Vid naloge piše, 

Nato v šolo odhiti,    nato podi okrog hiše. 

tam res pridno se uči.    Na računalnik ne pozabi, 

Včasih malo tudi klepeta,   še televizija ga privabi. 

pa kaj, ko vse že skoraj zna!   Zvečer utrujen se v posteljo uleže, 

Učiteljica nanj takrat se ujezi,  spanje ga ujame v svoje mreže. 

a Vid se njene jeze ne boji.   Noč ima nad vsemi svojo moč – 

Najlepši del pouka je odmor,   Vid že spi. Pa lahko noč! 

a)  3./tretji osebi ednine.; b)  B 

14. naloga: 1. posedava; 2. vesta; 3. odide; 4. lažejo; 5. lenariš; 6. pijete; 7. vikaš; 8. skačeva 

Rešitev: SEDANJIK  Npr.: V tem poglavju sem zvedel/-la, da glagolu, poleg osebe in števila 

določimo tudi glagolski čas, malo bolj natančno pa sem spoznal/-a enega od njih, in to je sedanjik. 

 Da si malo oddahnemo od glagola, je naše naslednje delo delo z berilom. 

Odprite si stran na kazalu in malo poglejte naslove. Izberite si takega, ki 

vam je najbolj všeč in tistega dela/odlomka/pesmi še nismo prebrali. Vaše 

delo je, da v zvezek na umetnostno stran napišete avtorja in naslov dela 

ter stran, kjer ste to besedilo brali. Nato si pesem/zgodbo/igro preberite in 

v zvezek napišite, ali ste s svojo izbiro zadovoljni ali ne (torej vam je bilo 

prebrano všeč ali ne), utemeljite svoje mnenje. Nato odgovorite še na 

vprašanja: O čem pesem/igra/zgodba govori? Kje in kdaj se dogaja? 

Čigave ilustracije spremljajo besedilo? ter Ilustracije so mi všeč/mi niso 

všeč.  

 Že smo nazaj pri delovnih zvezkih, in sicer na strani 33! Ker v teh dneh še 

preveč govorimo o boleznih, bomo strani 32 do 38 spustili. Več, kot bi 

izvedeli o morski bolezni, zagotovo veste o koronavirusu in bolezni, ki jo 

povzroča. Za zabavo pa si rešite nalogo 22 na str. 38. (Prišepnem vam 

rešitev: ketičop – beri nazaj .) Seveda ni prepovedano, če si ogledate 

tudi naloge, ki smo jih izpustili. Pogledate, reševanje, kot sem že zapisala, 

ni potrebno. 

 

Za ta teden bo dovolj.  Moje naslednje navodilo je: počivajte in vmes kaj 

preberite. Knjiga je naš najboljši prijatelj! 

Pazite nase, ostanite zdravi, 

        vaša ga. Mojca 


