
19. 5. 2020 

Pozdravljeni, upam da naloge za utrjevanje niso povzročale preveč težav, pa 

vseeno pravilne odgovore preverite ob naslednjih rešitvah: 

2. naloga: 
a) med poletjem – poleti  ob večeru – zvečer 

na včerajšnji dan – včeraj  med zimo – pozimi 
lansko leto – lani   v tem trenutku –zdaj/sedaj 
po poldnevu – popoldne  ob polovici dneva – opoldne 
danes zvečer – nocoj/drevi včeraj zvečer – sinoči 

    To so časovni prislovi.  

b) na tem mestu – tukaj/tu  na gornjem kraju – gori 

na tisto mesto – tja  na zunanjem mestu – zunaj 
na tistem mestu – tam  na zunanje mesto – ven 

    Zapisoval/-a sem krajevne prislove.  

c) na lep način – lepo  gredoč mimo – mimogrede 

v celoti – popolnoma  po tihem – potihoma 
preko mere – prekomerno  na strokovni način – strokovno 
Vpisoval/-a sem načinovne prislove. 

 
3. naloga: 

Krajevni prislovi Časovni prislovi Načinovni prislovi 

tu, tam, tukaj, dalje, 

ven, notri  

potem, sedaj brezskrbno, laže, izvrstno  

 
4. naloga: 
sem – tja  včeraj – danes/jutri 
zjutraj – zvečer grdo – lepo 
podnevi – ponoči zgoraj – spodaj 
pozimi – poleti  znotraj – zunaj 

 
5. naloga: 
nocoj – drevi  prvič – prvikrat 
hrabro – pogumno  sprva – najprej 
nato – potem  veliko – ogromno/dosti 

 
6. naloga: 
Franci je Drakulov najboljši prijatelj, ki ga popolnoma ne pusti na cedilu. Je tudi Mančin stric, 

ki je nekoč velik in debel, hrabro, v sebi, pa mož z velikim srcem. Notri je kot pošast lomastil 

po podeželju in se nikoli boril s kmeti in z načelniki. Zunaj je zdaj običajen poročen možakar. 

Na zabavi precej spozna, da ima bratranca Tonisteina, za katerega še ni začudeno slišal, a se 

nikdar sprijazni s tem, da ima njegova družina še enega, nemudoma majhnega sorodnika. 

 

Franci je Drakulov najboljši prijatelj, ki ga nikoli ne pusti na cedilu. Je tudi Mančin stric, ki je 

zunaj velik in debel, notri, v sebi, pa mož z velikim srcem. Nekoč je kot pošast lomastil po 

podeželju in se hrabro boril s kmeti in z načelniki. Zdaj je popolnoma običajen poročen 

možakar. Na zabavi začudeno spozna, da ima bratranca Tonisteina, za katerega še ni nikdar 



slišal, a se nemudoma sprijazni s tem, da ima njegova družina še enega, precej majhnega 

sorodnika. 

 
7. naloga:  
a) - V prvi povedi je podčrtana zveza predloga in samostalnika, v drugi povedi pa krajevni 

prislov. 

b) Po smislu, na primer:  
Tako sem se odločil/-a zato, ker sem si zapomnil/-a, da so prislovi v slovenščini  
enobesedni./Ker besedi gradu lahko določim spol (m. sp.), število (ed.) in sklon (mest.), 

medtem ko besedi doma ne morem določiti spola, števila in sklona, lahko pa se  po njej 

vprašam z vprašalnico kje in ji določim vrsto (krajevni prislov).  

 
8. naloga: 
a) vodoravno: hudo, mimogrede, tja, okroglo, okoli, jutri, dol, opoldne 

    navpično: malo, hitro, gor, jokaje, grdo, črno, veselo, dopoldne, jeseni 

b) Po smislu, na primer: 
Jutri bom po treningu prišel k tebi.  

Sosed se je razjezil na Marko, ki je skakal po stopnicah gor in dol.  

Ob prijetnem kramljanju s teboj je čas hitro tekel.  

Se spomniš, da je lani jeseni Peter hudo zbolel?  

Pozimi bom odšel smučat tja, kjer sem bil že lani. 

Pri babici bo ob njenem praznovanju veselo.  

Mojca je iz dvorišča jokaje pritekla domov.  

c) vodoravno: hudo (N), mimogrede (N), tja (K), okroglo (N), okoli (K), jutri (Č), dol (K), 

opoldne (Č) 

    navpično: malo (N), hitro (N), gor (K), jokaje (N), grdo (N), črno (N), veselo (N), 
dopoldne (Č), jeseni (Č) 

     
ŽIVALI SE RAZVIJAJO IN SPREMINJAJO – RAZVOJ KONJA 
Sedaj pa še nekaj nove snovi. 
Ali imaš rad živali?   Večina vas bo najbrž pritrdila. Ali imaš tudi doma kakšno žival, 
mogoče zanjo celo skrbiš? 
Kaj pa veš o konjih? Pravijo, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe – ali veš, kaj 
imamo ljudje ob tem v mislih? 
Preberi besedilo v DZ str.125 - RAZVOJ KONJA in izvedel boš marsikaj 
zanimivega. 
Nato reši naloge v DZ str. 126-127, od 1. do vključno 8., odgovore boš 
našel v besedilu. 
V zvezek za jezikovni pouk pa napiši naslov RAZVOJ KONJA  in oblikuj 
miselni vzorec o razvoju te živali. 
 
 
Naj bo za danes to vse. 
Magda Grajš 
 

 



 


