
DOBRO JUTRO,           
DOBER DAN

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 



PONAVLJANJE 

UTRJEVANJE

JUPIIIIIII!

A veš, da bomo 
ponavljali in 
utrjevali?

SUPER!!!

Hmmmmm?



3. del: GLAGOL (poimenuje dejanje in 
dogajanje)
Preberi in prepiši v zvezek, kar si pozabil (lahko tudi vse).

OSEBNE GLAGOLSKE 
OBLIKE /npr,

OSEBA ŠTEVILO ČAS

Pišem (jaz) 1. os. Ednina sedanjik

Sta pisala (vidva) 2. os. Dvojina preteklik

Bodo pisali (oni) 3. os. Množina prihodnjik

NEOSEBNI GLAGOLSKI OBLIKI (ne moremo določite osebe)

NAMENILNIK (-t, -č) stoji za glagoli premikanja / grem pogledat, se peljem strič …

NEDOLOČNIK (-ti, -či) za vsemi ostalimi glagoli /moram pogledati, začnem striči …



Ponavljanje in utrjevanje
Reši miselni vzorec v DZ: str. 122

VAJE: (prepiši v zvezek in reši):

1. Iz navedene povedi izpiši glagol.

Otrok se igra na igrišču.   ……………………….. 

b) V kateri časovni obliki je glagol v navedeni povedi? ………………………. 

c) V kateri osebi in številu je glagol v tej povedi? …………………………….

2. Povedi  zapiši v pretekliku in nato v prihodnjiku.

Otrok se igra v peskovniku in dela gradove. Drugi otroci se lovijo.

3. Zanikaj glagole in prepiši povedi:

Starši hočejo kupiti novo pohištvo.

Naša šola ima nogometno igrišče.

Janez ima novo kolo.



4. Podčrtaj pravilno rabo nedoločnika oz. namenilnika in ga poimenuj:

Učenci se morajo učiti/učit. ………………….

Oče je šel popraviti/popravit avto. ………………..

5. Glagole v oklepaju postavi v pravilno neosebno obliko.

Stric mora (popravlja) …………. avto.

Teta je začela (peče) ……………….potico.

Andrej gre (gleda) ………….. film.



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

1. Iz navedene povedi izpiši glagol.

Otrok se igra na igrišču.  Se igra

b) V kateri časovni obliki je glagol v navedeni povedi?  V 3. osebi

c) V kateri osebi in številu je glagol v tej povedi? sedanjik

2. Povedi  zapiši v pretekliku in nato v prihodnjiku.

Otrok se igra v peskovniku in dela gradove. Drugi otroci se lovijo.

Pret.: Otrok se je igral v peskovniku in delal gradove. Drugi otroci so se lovili.

Prih.: Otrok se bo igral v peskovniku in zidal gradove. Drugi otroci se bodo lovili.

3. Zanikaj glagole in prepiši povedi:

Starši hočejo kupiti novo pohištvo. Starši nočejo kupiti novega pohištva.

Naša šola ima nogometno igrišče. Naša šola nima nogometnega igrišča.

Janez ima novo kolo. Janez nima novega kolesa.

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


4. Podčrtaj pravilno rabo nedoločnika oz. namenilnika in ga poimenuj:

Učenci se morajo učiti/učit. nedoločnik

Oče je šel popraviti/popravit avto.  namenilnik..

5. Glagole v oklepaju postavi v pravilno neosebno obliko.

Stric mora (popravlja) popraviti avto.

Teta je začela (peče) peči potico.

Andrej gre (gleda) gledat film.



Dodatne naloge:

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

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

