
Dobro jutro  

Tokrat bo za 6.a razred malo manj dela, za 6. b nekoliko več. Zakaj? Ker smo v 6.a že 

obravnavali nedoločnik in namenilnik, v 6. b pa še ne. Ampak vseeno ne bo odveč, če 

vsi še enkrat ponovite. 6. b rešujete nato naloge v DZ, 6.a pa imate spodaj link. 

GLAGOLSKE OBLIKE  

Dobro si oglej primer in bodi pozoren na barvo zapisa: 

Začnem pisati domačo nalogo. 

Obe besedi (rdeča in zelena) pomenita dogajanje. 

Začnem  (jaz) 1. os. OSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE (lahko določimo osebo) 

/ti začneš, on začne, mi začnemo …/ 

pisati (oblika besede se ne spremeni) NEOSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE (ne 

moremo določiti osebe) /začnem pisati, začnemo pisati, začneš pisati …/ 

 

Zapis v zvezek: 

GLAGOLSKE OBLIKE 

Ločimo:  

OSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE (lahko določimo osebo) /začnem, začneš, začnemo  

NEOSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE (ne moremo določiti osebe) / pisati 

Zopet le pozorno preberi in opazuj zapis zelene besede: 

Moram, začnem, nočem … pisati. 

Grem, tečem … pisat. 

Opaziš, da se prvič konča s končnico (–ti), drugič pa s (-t). 

Zdaj pa opazuj še rdeče in modre besede. 

Grem, tečem (se premikamo), zato so to GLAGOLI PREMIKANJA 

Moram, začnem, nočem (se ne premikamo) 

Torej za glagoli premikanja pišemo končnico (-t) pisat 

Za ostalimi glagoli pišemo končnico (-ti) pisati 

 



Zdaj ju  še poimenujmo: 

NAMENILNIK (- t) pisat 

NEDOLOČNIK (- ti) pisati 

Zapis v zvezek: 

NEOSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE 

NAMENILNIK (-t) /pisat/ pišemo ga za glagoli premikanja (grem, tečem, se peljem …) 

Če se konča na (-č), ne zaključimo s t (narobe: pečt), (pravilno: peč) 

NEDOLOČNIK (-ti) /pisati/ pišemo ga za ostalimi glagoli, ki ne pomenijo premikanja 

(hočem, nočem, moram, začnem …)  

Če se konča na (-či), ne vstavimo t (narobe: pečti); (pravilno: peči) 

6. b: reši naloge v DZ, str. 60, 61, 62 (8. ne), 63, 64, 65 

Rešitve: https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina 

6.a: https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_glagol_6_9r.html 
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