POUK NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 6
Dragi učenci!
Pošiljam vam navodila za pouk na daljavo. Kljub temu da se ne bomo učili skupaj v razredu, vas prosim,
da k šolskemu delu na daljavo pristopite resno in odgovorno. Za vas bom pripravljala navodila, kaj v
delovnem zvezku rešiti oz. katero učno snov usvojiti.

POMEMBNO: Če česa ne razumeš, mi takoj pošlji vprašanje, da te usmerim in ti
pomagam. (rauterkarmen@gmail.com)
Spoštovani starši!
Ker se zavedam, da učenci vseh nalog v delovnem zvezku ne bodo takoj
razumeli, prosim tudi vas oz. starejše brate/sestre za pomoč pri razlagi učne
snovi, v kolikor seveda določene stvari obvladate.
Že vnaprej iskrena hvala.
Učiteljica Karmen Rauter

NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE 6 – OD PONEDELJKA 16. 3. 2020 DO PETKA
20. 3. 2020
TEMA: GLAGOL
POTREBŠČINE: DELOVNI ZVEZEK 2. DEL, STR. 13-32

Začeli smo spoznavati novo besedno vrsto, ki se imenuje glagol.
GLAGOLI so besede, ki izražajo dejanje, stanje, dogajanje (tečem, sneži, padeš,
vozimo, so, grmi …).
Glagol je lahko sestavljen iz ene besede ali pa tudi iz dveh ali več besed (npr. ni
prišel, ne dobimo, se posvetujete …).
Glagolu lahko določimo osebo in število (ednina, dvojina, množina).
Pri osebi se spomni na osebne zaimke in naslednjo shemo.

1. oseba
2. oseba
3. oseba
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TI
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MI
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PRIMER
Glagol »pleševa« je tako v dvojini, saj gre za dve osebi, lahko si pomagam z osebnim zaimkom »midva
pleševa«, torej je prav tako v 1. osebi. (pleševa – 1. os., dv.)
Glagol »stojiš« je tako v ednini, saj gre za eno osebo, lahko si pomagam z osebnim zaimkom »ti
plešeš«, torej je prav tako v drugi osebi. (stojiš – 2. os., ed.)

Glagolom prav tako določamo čas ali časovno obliko. Tako se lahko nekaj dogaja v sedanjosti, v
preteklosti ali prihodnosti.
Torej ločimo tri časovne oblike: sedanjik, preteklik, prihodnjik.
Ko glagolu spreminjamo obliko, rečemo, da ga spregamo.
Tako se npr. oblike za glagol »brati« glasijo takole:

(jaz) berem

(midva) bereva

(mi) beremo

(ti) bereš

(vidva) bereta

(vi) berete

(on, ona) bere

(onadva) bereta

(oni) berejo

Do vseh nalog in rešitev dostopaš tudi preko portala učimte.com. V zavihku osnovna šola izbereš
razred in predmet, nato pa delovni zvezek kot interaktivno gradivo.
Rešitve bom poslala šele ob koncu tedna, saj pričakujem, da se boš pri reševanju nalog najprej
potrudil po svojih najboljših močeh in šele nato pokukal v rešitve.

