
Pouk slovenščine v petek, 29. maja 2020 

 

Najprej preverite domačo nalogo. 

 

Delovni zvezek (drugi del), str. 121–122/4., 5., 7. naloga 

 

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 

 
7. naloga: 
 
a) – V obeh povedih sta podčrtana krajevna prislova. 

– V prvi povedi je podčrtana zveza predloga in samostalnika, v drugi povedi pa krajevni 
prislov. 

– V obeh povedih sta podčrtana krajevna prislova, saj se po obeh vprašam s kje. 
 

b) Tako sem se odločil/-a zato, ker sem si zapomnil/-a, da so prislovi v slovenščini 
enobesedni.  

 

ALI 

 

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).  

 

Spodnji okvirček natisnite (če imate to možnost) in prilepite v zvezek, nato pa rešite naloge. 

Sicer pa morajo biti besedilo in navodila prepisana. 

 

Vaja                                                                                                                                          29. 5. 2020 

 

1. Preberite spodnje besedilo o mavrici. 

 



Kadar na kapljice dežja posije sonce, se sončni žarki lomijo in odbijajo od vodnih kapljic. Bela 

svetloba takrat razpade na mavrične barve. Človek ne loči posameznih kapljic, temveč vidi 

mavrico kot nepretrgan trak. Če se svetloba odbije enkrat, nastane enojna mavrica. Če se 

od kapljic odbije še drugič, dobimo stransko mavrico. Večje kot so dežne kapljice, tem bolj 

sijoča je mavrica. Dopoldne nastane mavrica na zahodu, popoldne pa na vzhodu. 

 

2. Koliko povedi sestavlja zgornje besedilo? ______________________________________ 

 

3. V zadnji podčrtani povedi so nekatere besede pobarvane z rumeno barvo. Kateri dve 

besedi sta prislova? _________________________________________________________ 

 

4. Iz podčrtanih povedi izpišite besedne vrste, ki smo se jih do zdaj učili, in jim določite 

oblikoslovne lastnosti.  

 

5. Podčrtane povedi postavite v prihodnjik. 

 

Lep konec tedna vam želim. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


