
Pouk slovenščine v sredo, 27. maja 2020 

 

Včeraj ste morali v delovnem zvezku (drugi del) prebrati besedilo Hotel Transilvanija 2 in rešiti 

2., 3., 4., 7. in 9. nalogo. Upam, da ste si prebrali tudi razlage v okvirčkih. Če si niste, storite to, 

prosim, danes. V spodnjem sivem okvirčku lahko preverite, kako uspešni ste bili pri reševanju 

nalog o prislovih. 

 

Delovni zvezek (drugi del), str. 115–119/2., 3., 4., 7., 9. naloga 

 

2. naloga: 
 

a) kraj dogajanja   čas dogajanja    vzrok dogajanja 

 

b) – Kje so ustvarjalci predstavili novo zgodbo? 

– Kako so ustvarjalci predstavili novo zgodbo? 

– Kdaj so ustvarjalci predstavili novo zgodbo? 

– Čemu so ustvarjalci predstavili novo zgodbo? 

 

3. naloga: 
 
Beseda označuje kraj/mesto dogajanja.  
 
A Po tej besedi bi se prav tako kot po jeseni vprašal/-a z vprašalnico kdaj. 
B Po tej besedi bi se vprašal/-a z vprašalnico kdo ali kaj. 
C Po tej besedi bi se vprašal/-a z vprašalnico koliko. 

Č Po omenjeni besedi bi se vprašal/-a z vprašalnico kje. 

 

4. naloga: 
 
kraj dogajanja način dogajanja čas dogajanja 

 
– Po tej besedi se vprašam s kako oz. na kakšen način. 

– Beseda mi pove, zakaj je kdo kaj storil. 

– Ta beseda mi pojasnjuje, čemu je kdo kaj storil. 

 

7. naloga: 
  
a) A Po obeh podčrtanih besedah se vprašam s kako oz. na kakšen način. 

B Po prvi podčrtani besedi se vprašam s kje, po drugi pa s kako. 

C Po prvi podčrtani besedi se vprašam s kakšno, po drugi pa s kako. 

 
b) – Podčrtana sta dva načinovna prislova. 

– Podčrtana sta dva prislova, prvi je krajevni, drugi načinovni. 



– Podčrtani sta dve različni besedi: prva je pridevnik, druga je prislov. 
 

9. naloga: 
 
Drakula je nesporni vodja vseh pošasti, obsedeno nadzoruje in odlično upravlja hotel. 

Težava je le v tem, kot pravi Manca, da se hkrati obnaša mevžasto. Neskončno se boji za 

Mančino varnost, v zavetju svojega hotela jo je do zdaj/sedaj imel na varnem, stran od ljudi. 

Zdaj/sedaj, na pragu 118. rojstnega dne, pa mora stoodstotno držati obljubo, ki jo je dal, da 

jo bo končno spustil v svet. Kako naj se reši iz položaja, ki ga peklensko utesnjuje in tišči 

navzdol? 

 

V delovnem zvezku na str. 120–121 rešite 2. in 3. nalogo, nato pa v zvezek za jezikovni pouk 

prepišite nalogo v spodnjem okvirčku in jo rešite. Navodila morajo biti prepisana. 

 

Vaja                                                                                                                                          27. 5. 2020 

 

1. Iz pridevnikov tvorite prislove. 

 

PRIDEVNIK PRISLOV PRIDEVNIK PRISLOV 

drzen  hraber  

gladek  umirjen  

zanimiv  vroč  

septembrski  zunanji  
 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


