
SLOVENŠČINA - ponedeljek, 25. 5. 2020 

Pozdravljeni! Pa gremo spet novim izzivom naproti! 

 

1. ura: 6. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Spomnite se: danes se dobimo na povezavi https://meet.jit.si/SrecanjeZMojimi6-

solci%20ob%20 12.30. 

Pregledali bomo petkove naloge in se naučili, kaj je namenilnik. 😉 

 

 

 

2. ura: 8. a 
 

 

DOBER DAN! 

 

Današnja ura je namenjena pripravi na ustno ocenjevanje. Oglej si nabor vprašanj, ki 

pridejo v poštev. Preglej vse plonk zapiske na platnicah SDZ, nato preidi k nalogam: 

 

1. SDZ str. 71, nal. 4 g-ž. 

2. SDZ str. 74. Odvisnike iz naloge 3. b, 3. c, 3. č, 3. d, 3. e in 3. f preoblikuj v 

stavčni člen. (krajevni odvisnik postane p. d. k; časovni odv. postane p. d. č, 

predmetni odv. postane predmet …) 

3. Po elektronski pošti mi sporoči, kaj ti je težko in kaj želiš utrjevati. 

Želim ti lep preostanek dneva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.jit.si/SrecanjeZMojimi6-solci%20ob
https://meet.jit.si/SrecanjeZMojimi6-solci%20ob


3. ura: 7. b 

    

in 

 

6. ura: 7. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Preglejte si rešitve četrkovih (7. a)/petkovih (7. b) nalog: 

V SDZ na strani 64 preberi 2. besedilo in nato odgovori na vprašanja. Odgovori: 

Kdo je napisal besedilo? Marko. 

Kje je bilo objavljeno? V spletnem oglasniku www.oglasuj.si. 

Komu je namenjeno? Posameznikom, ki bi želeli z Markom od 27. 4. do 1. 5. 2018 po 

Jakobovi pešpoti od Ljubljane do Trsta. 

Čemu je napisano? Da bi pozval zainteresirane, da se mu pridružijo. 

Za katero vrsto besedila gre? (opravičilo, zahvala …) Vabilo. 

2. Iz prve vrstice besedila izpiši vse števnike. Prvega in zadnjega iz vrstice napiši s 

črkami. Sedemindvajsetega, 4., 1., 5., dva tisoč osemnajst. 

3. a) Izpiši vse glagole (osebne in neosebne glagolske oblike) in jim določi, kar lahko: 

os., št., čas, naklon. 

Vabim – 1. os. ed., sed., pov. 

Bi se želel – 3. os., ed., pog., sed. 

Pridružiti - nedoločnik 

Zanima – 3. os., sed., pov, 

Pokliči – 2. os., ed., sed., vel. 

b) Glagol, ki je v velelniku, preoblikuj še v povedni in velelni naklon. 

Povednik: pokličeš, pogojnik: bi poklical 

4. Izpiši in določi samostalnike iz prve vrstice. (spol, sklon, število) 

Potepanje – s. sp., T, ed. 

Sloveniji – ž. sp., M, ed. 

Sopotnika – m. sp., T, ed. 



 

5. V prvi vrstici obkroži osebni zaimek in s puščico pojasni, na koga se nanaša. 

Mi, nanaša se na Marka 

6. V zadnji povedi obkroži osebna zaimka. Izpiši zaimka, ki sta v 1. osebi ednine, in 

jima določi sklon. 

Iz zadnje povedi: te, me. 

Zaimka v 1. osebi ednine: MI – D, ME – T 

 

Kako je šlo? Kaj te najbolj skrbi? Sporoči mi po elektronski pošti, prosim! 

 

V SDZ na strani 53 reši nalogo 5 (tiste primere, ki jih doslej še nisi rešil) in 5 primerov 

iz naloge 6 na naslednji strani. 

Po elektronski pošti mi napiši, kaj ti povzroča največ preglavic. Za danes je to vse! 

Želim ti čudovit preostanek dneva! 

 

 


