6. b (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Dragi šestošolci,
vstopamo v peti, praznični teden. Tokrat boste za delo potrebovali le DZ
in vaše zvezke. Po besednih vrstah, ki jih že poznate (samostalnik,
števnik, zaimek), prihaja nova besedna vrsta – glagol. Sledili boste razlagi,
ki vam jo bom napisala (kot v šoli tabelska slika) in barvno označila, kaj
boste zapisali v zvezek. Zraven si bomo pomagali še z DZ; pri težjih
nalogah vam bom zraven pripisala opombe v pomoč.
Na koncu vam prilagam rešitve UL iz 2. tedna (ponovitev 1. dela DZ –
Najslavnejši medvedek). Seveda še vedno velja, da me v primeru težav,
nerazumevanja ali kakršnega koli vprašanja ali pripombe, kontaktirate na
zgoraj navedeni naslov ali preko Lopolisa.
Prosim, da mi vsi, ki tega še niste storili, pošljete vaše zgodbice – besedne
igre iz prejšnjega tedna.
● V DZ na str. 13 in 14 boste najprej naredili naloge od 1 do 4. Pred
reševanjem si zapomnite, da je glagol besedna vrsta, ki nam pove, kaj
kdo dela oziroma počne.
● V zvezek napišite velik naslov Glagol in prepišite spodnjo razlago (vse,
kar je z vijolično).
GLAGOL
Vprašalnica za glagol je Kaj kdo dela – kaj se z njim dogaja?
Primer: Mama kuha kosilo. (Kaj dela mama? Kuha.)
Rad igram nogomet. (Kaj rad delam? Igram.)
Sošolec riše risbo? (Kaj dela sošolec? Riše.)
Izraža: A. dejanje (delati, pisati, risati, plesati …)
B. dogajanje (rasti, pasti, cveteti …)
C. stanje (biti, imeti …)
Določimo mu: osebo in število.
Osebe so tako kot pri osebnih zaimkih 3:
1. oseba (jaz – midva/midve – mi/me): delam, delava, delamo.
2. oseba (ti – vidva/vidve – vi/ve): delaš – delata – delate.
3. oseba (on/ona – onadva/onidve – oni/one): dela – delata – delajo.

Tudi števila so 3:
ednina: delam, pišeš, gleda
dvojina: rišeta, piševa, pojeta
množina: potujejo, smo, imate
Je pregibna besedna vrsta – ga spregamo.
Glagol v besedilu označimo tako, da ga podvijugamo.
● Sedaj vam bo lažje rešiti naloge v DZ na str. 14/4—10.
● Med naštetimi besedami poiščite glagole, jih izpišite in uporabite v
povedih. (Najbolj kreativni jih boste povezali v smiselno besedilo). Povedi
mi pošljite.
rastlina, raste, celica, življenjski, se razvija, pije, okolje, porabijo,
pomagamo, pogledaš, mrzel, razmišljamo, pomoč, prihaja, spis, spi,
sanja, položijo, dremlje, sluh, vrneva, gnije, sneži, posadijo, menim, govor,
govorijo, pisanje, prebiram, delam, učiš se, svinčnik
Prijetno delo in lepe praznike.
vaša učiteljica Katarina

