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Pozdravljeni, kako ste reševali naloge, saj niso bile zahtevne. Oglejte si rešitve, 

če je potrebno, napačne odgovore popravite. 

9. naloga: 

Po smislu, na primer:  

Potomec je konj, ki je sorodnik konjev iz preteklosti. 

10. naloga: 

a), b)   

Glagol Oseba Število Čas 

so se spreminjali 3. os. mn.  pret. 

so pokazale 3. os. mn. pret. 

je bil 3. os. ed. pret. 

sestavljajo 3. os. mn.  sed. 

izvirajo 3. os. mn. sed. 

 

c) Vsi glagoli so v 3. osebi. 

Glagoli se med seboj razlikujejo v številu. 

V povedih so glagoli v dveh različnih časih. 

Eden od glagolov ima ob sebi tudi besedico se. 

č) Glagoli v sedanjiku: sestavljajo, izvirajo 

Glagoli v pretekliku: so se spreminjali, so pokazale, je bil 

Glagoli v prihodnjiku: / 

 

11. naloga: 

Po smislu, na primer:  

Večina glagolov je v sedanjiku/pretekliku/prihodnjiku, saj besedilo govori o razvoju konja, ki 

se je zgodil v preteklosti oz. se je začel že stoletja nazaj. 

 

12. naloga: 

Po smislu, na primer:  

Podatek: Presenetil me je podatek, da je bil nekoč konj velik samo toliko kot pes (20–45 

cm). 

Pojasnilo: Ta podatek me je presenetil, ker sem ves čas mislil/-a, da so konji že od nekdaj 

tako veliki kot danes. 
 

13. naloga: 

Izhodiščno besedilo je opis konja/opis razvoja konja/pripoved o prvi ježi konja/vabilo na 

ogled konj. 

 

SEDAJ PA K NALOGAM ZA PONAVLJANJE 

V povedih podčrtaj samostalnike in se s celo povedjo vprašaj po njihovem 

sklonu.  

1) Brez sošolcev bi bilo v šoli dolgočasno. 



2) Boštjan se je na sprehod odpravil s psom. 

3) Babici bom za rojstni dan kupila rože. 

4) Poleti si želim s starši za več dni oditi v gore. 

5) Zakaj Jakcu nočeš posoditi svinčnika? 

6) Ob lopi za hišo se je bohotil košat hrast. 

7) Rad bi popil skodelico čaja brez sladkorja. 

8) Med odmorom so fantje za šolo igrali nogomet. 

9)  Štefka je stekla mimo brata naravnost k očetu. 

10)Nekaj piškotov smo namazali z marmelado, nekaj pa namočili v čokolado. 

11)  Na mestnem trgu so priredili koncert rokovskih skupin. 

 

 

Spregaj glagol sedeti v sedanjiku. 

 

Tole je za današnjo uro dovolj. 

                                                                             Magda Grajš 


