6. a
Dragi učenci,
upam, da vaše delo pri slovenščini ni preveč naporno in da ga ni preveč. Če
sledite mojim navodilom, je verjetno tudi laže rešljivo. Še vedno velja, da mi lahko
pišete, če vam kaj ni jasno. Če imate možnost, da mi kaj pošljete, mi kar pošljite,
da vam pogledam.
Kako torej naprej?
Še vedno velja, da mora biti zeleno zapisano v zvezku.
Želim vam prijetno delo.
NAVODILA ZA DELO
 Začeli bomo spoznavati glagol. S skupnimi močmi nam bo zagotovo uspelo.
Skrbno spremljajte moja navodila in zapisano v delovnem zvezku.
V delovnem zvezku smo prišli do strani 13, kjer začenjamo z obravnavo
glagola.
V zvezek si napišite:
GLAGOL
glej DZ str. 13–76
Glagoli so besede, ki nam odgovorijo na vprašanja: Kaj kdo dela? Kaj se z
njim dogaja? Primera:
Maja je govorila s sošolko. Kaj je delala? Govorila je.
Rdeča vrtnica bogato cveti ob hiši. Kaj se dogaja z vrtnico? Cveti.
Glagole podvijugamo.
Določamo mu osebo, število in čas.
Ko ste s tem gotovi, odprete delovni zvezek na strani 13 in si preberete
besedilo o ristancu. Besedi, ki nam povesta, kaj delamo oziroma naredimo,
sta narišemo in napišemo. Take besede so glagoli.
Nato rešite 2., 3., 4. (glagole podvijugaj!), 5. in 6. nalogo. 4. a-nalogo
spustimo.
Rešitve poglejte, ko ste poskusili naloge rešiti sami. (Spomnite se, kaj smo
rekli – drugače škodite le sami sebi.) Prav?
2. naloga: B
3. naloga: Glagol v zgornji povedi izraža dejanje dogajanje, tj. nekaj, kar se zgodi samo od
sebe.

4. naloga: Podvijugamo: potrebujemo, narišemo, razdelimo, je, zapiše.
b) Je v stavku kot je igralcev izraža stanje.
5. naloga: Na dvorišču se otroci igrajo igro divji mož./Otroci se na dvorišču igrajo igro divji mož.
V Sloveniji pogosto igramo/igrajo otroško igro ristanc. Za igranje tančule otroci potrebujejo kredo
in kamenček./Otroci za igranje tančule potrebujejo kamenček in kredo. Zmaga tekmovalec z več
ozemlja./Tekmovalec z več ozemlja zmaga.
6. naloga: se postavi, se ustavijo, ne zadene, ne dobi. Glagol je lahko sestavljen tudi iz dveh ali
več besed.

Ko preberete Zapomni si, obrnemo stran. Sami poskušajte rešiti 7. nalogo.
Naloge a, b in c rešite v besedilo. A še pred tem si preberite Zapomni si na
str. 16, ki vas opozarja, na kaj morate biti posebej pozorni.
Podčrtani glagoli so: določimo, zarišejo, se postavijo, zariše, stopi, obrne, šteje, se približujejo,
preneha, se obrne, obstanejo, se premakne, gre, šteje, se ne približa, se dotakne, postane.

8. naloga je označena kot težja. Zato jo poglejmo skupaj. Glagoli so zarišejo,
se postavijo; obrne, šteje; nariševa. V prvi povedi dejanje opravljajo otroci,
v drugi povedi divji mož, v tretji povedi midva. Torej je pri a odgovor da.
Lahko preverimo, kdo dejanje opravlja. Glagolu torej lahko določimo osebo.
(Pomagamo si z osebnimi zaimki.)
c) Če se iz glagola da ugotoviti, kdo dejanje opravlja, to pomeni, da lahko glagolu določimo
osebo.

Tudi število tistih, ki dejanje opravljajo, znamo določiti.
č) Pri glagolu zarišejo lahko ugotovimo, da dejanje opravlja več oseb, pri glagolu obrne opravlja
dejanje ena oseba, pri glagolu nariševa pa dejanje opravljata dve osebi.
d) obrne: ednina
nariševa: dvojina
zarišejo: množina

Torej osebo in število glagolu že znate določiti.
Za konec si preberite jezikovni kotiček.
 Za odmor od slovnice si tokrat v zvezek na umetnostno stran napišite:
Besedilo M. Twain: Slavni pleskar Tom je realistična pripoved, besedili L.
Suhodolčan: Stopinje po zraku ter J. Swift: Guliver med pritlikavci sta
fantastični pripovedi.
Realistična pripoved je tista pripoved, v kateri prevladujejo dejstva, podatki
iz resničnega, dejanskega/realnega življenja.
Fantastična pripoved je tista pripoved, ki temelji na domišljiji; v njej je možno
vse čudežno, tako predmeti, dogodki, osebe.
Nato zapišite, katere zgodbe raje berete in utemeljite svoje mnenje.
V berilu si na str. 59 preberite, kdo je bil Leopold Suhodolčan. Zaslužen je
tudi za to, da lahko berete knjige za bralno značko. Gotovo pa poznate tudi
njegovega sina, Primoža Suhodolčana, če drugega ne, po dveh filmih,
nastalih po knjigah Košarkar naj bo in Ranta vrača udarec.
 Naslednji izziv? Spreganje glagola. Samostalnik smo sklanjali, glagol bomo
spregali. Ampak … le počasi!
Na str. 17 se začenja 9. naloga. Sproti, ko jo berete, podčrtujte glagole. Nato
glagole izpišite in jim določite osebo in število. Nato preverite, kako uspešni
ste in se pod nalogo ocenite  ali  ali . Verjamem, da bo veliko prvih!
Rešitve:
preneha
3. os. ed.
se obrne
3. os. ed.
obstanejo
3. os. mn.
se premakne
3. os ed.
gre
3. os ed.
šteje
3. os ed.
se ne približa
3. os ed.
se ne dotakne 3. os ed.

Pri 10. nalogi b in f izpustite. Narekovaji pri č označujejo dobesedni navedek
v premem govoru. Beseda »kracajo« pa se pojavlja v narekovajih, ker ni
knjižna.
Kateri odgovor pri e se vam zdi pravilen? Drugi.
Ko rešite 11. nalogo, si preberete jezikovni kotiček. V zvezek na
neumetnostni strani napišite:
GLAGOLSKI ČASI
(DZ smo že označili)
V slovenščini poznamo tri glagolske čase. Sedanji čas (sedanjik) označuje
dejanja, dogajanja in stanja v sedanjosti. Pretekli čas (preteklik) označuje
dejanja/dogajanja/stanja, ki so se že zgodila, torej v preteklosti. Prihodnji
čas (prihodnjik) označuje dejanja/dogajanja/stanja, ki se šele bodo zgodila
v prihodnosti.
––––*–––––––––––––––––––––*–––––––––––––––––––––––––*–.
preteklost

sedanjost

prihodnost

11. a) zdaj/sedaj/v sedanjosti; b) B
12. naloga: Pomagajte si z osebnimi zaimki. Napišite pa le glagol.
Rešitve:
1. (jaz) rišem
(midva) riševa
(mi) rišemo
2. (ti) rišeš
(vidva) rišeta
vi) rišete
3. (on) riše
(onadva) rišeta
(oni) rišejo
Vse oblike imajo enako osnovo, razlikujejo pa se v končnicah.
Osnovna oblika je riše-. Pri c je odgovor NE.
Namesto 12. č-naloge v zvezek spregajte glagol delati. (Zgledujte se po
začetnih rešitvah 12. naloge.) POMNI: Pravilno reševanje: najprej stolpec v
ednini, nato v dvojini, nato v množini.
Spreganje je pregibanje glagola glede na osebo, število in čas.
Rešitve:
delam
delava
delamo
delaš
delata
delate
dela
delata
delajo
 Pri 13. nalogi morate obkrožiti končnice, torej tiste dele, ki se spreminjajo.
ukvarjajo, sodeluje ø , poznava, tekmujemo, skačeta, načrtuješ, podpira ø , navdušujete,
predstavlja ø , barvaš, zarisujeva, meri ø , imajo, dodajamo, ustavljate, iščeva, zmagam

Poslušajte samostojno rešiti naloge 14–19. 17. nalogo izpustite. 18.
nalogo a naredite kar v besedilo, kot smo navajeni. 18. b izpustite. Nato si
naloge samostojno preglejte.
Rešitve:
14. naloga:

sodeluje – 3. os., ed., sed.
podpirajo – 3. os., mn., sed.
sprejemajo – 3. os., mn., sed.
dovoljujejo – 3. os., mn., sed.
kracajo – 3. os., mn., sed.
imajo – 3. os., mn., sed.
vsebuje – 3. os., ed., sed.

15. naloga:
1. oseba, množine: potrebujemo, narišemo, razdelimo
3. oseba ednine: je, ni (pomembna), je namenjena, zapiše
Izpisani glagoli so v sedanjiku, a dejanja, ki jih izražajo, ne potekajo v tem trenutku.

16. naloga:
Za izdelavo potice presejemo moko in naredimo kvasec.
Vsak dan najprej napišem domačo nalogo.
Limona je sadež, ki raste v toplih krajih.
Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.

18. naloga:
a) skačeta, je, gresta, vesta, se posreči, zmaga, se ne dasta, gresta, je, veste, vedo
c) Nekatere končnice so drugačne od tistih v preglednici. (c)
č) gresta, vesta, dasta, gresta, vesta, vedo
19.
Oseba

1. oseba
2. oseba
3. oseba

Oseba

1. oseba
2. oseba
3. oseba

Ednina

vem
veš
ve

Ednina

-m
-š
-ø

Dvojina

veva
vesta
vesta

Dvojina

-va
-sta
-sta

Množina

vemo
veste
vedo

Množina

-mo
-ste
-do

Če imate še kaj energije, v zvezek na neumetnostno stran spregajte še
glagola pisati in spati (po vzorcu v DZ na strani 21.)
Želim vam uspešno delo. Če imate težave, vam bom rada pomagala, če se boste
oglasili.

Lepo vas pozdravljam,
ostanite zdravi in polni delovne vneme,
vaša ga. Mojca
(O bralni znački lahko preberete v skupnih navodilih.)

