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Drage učenke in učenci! 

V 7. tednu učenja na daljavo bomo nadaljevali spoznavanje glagola. Spoznali bomo novo lastnost –  

glagolski naklon. Potrebovali boste SDZ 7 (12. enota). 

RAZLAGA 

Ljudje smo občutljivi za ton, ki ga govoreči uporablja pri ubesedovanju; če nas nekdo ostro sprašuje, 

se skušamo čim bolj oddaljiti od njega, tudi naši odgovori so kratki, odsekani. Povsem drugače se 

obnašamo, če je govoreči prijazen, če čutimo njegovo naklonjenost – tedaj smo se pripravljeni 

pogovarjati. 

Kako vse lahko mami poveš svojo željo, da bi rad skodelico čaja?  

- Želim si skodelico čaja, mama. 

- Mama, bi mi skuhala čaj, prosim? 

- Prosim, skuhaj mi čaj, mama. 

- Daj čaj! 

(Kateri način se ti zdi najvljudnejši? Kateri primer mame ne bi prepričal? Zakaj ne? (Odgovore napiši 

ob primere.) 

Glagolski naklon izraža odnos govorečega do glagolskega dejanja/stanja/dogajanja. 

Glagolski nakloni so trije: povedni, pogojni, velelni. 

POVEDNI NAKLON (povednik) 

Mama kuha čaj. (sedanjik) 

Mama je kuhala čaj. (preteklik) 

Mama bo kuhala čaj. (prihodnjik) 

 

S povednim naklonom povemo, kaj se dogaja (trdimo, zanikamo).  Povedni naklon izražamo z 

oblikami za glagolske čase. 

 

VELELNI NAKLON (velelnik) 

Kuhaj čaj, mama. 

Specimo potico! 
 
Z glagoli v velelniku komu ukazujemo, zahtevamo, svetujemo, velevamo – glagoli so v velelnem 
naklonu. 
Kateri glagolski osebi lahko velevamo?  

Lahko ukazuješ sam sebi?  

Lahko ukažeš neudeležencu pogovora?  

(Napiši odgovore na vprašanja.)  

 

POGOJNI NAKLON (pogojnik) 

Fantje so razmišljali: »Če bi povedali resnico, bi nas soseda zatožila staršem. Doma bi imeli radi mir.« 

Pod katerim pogoji se bodo imeli fantje lepo? 

- če ne bo nihče povedal resnice, 

- če se soseda ne bo pritožila staršem, 
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- če bodo imeli doma mir. 

Podčrtani glagoli so v pogojniku (pogojnem naklonu). Izražamo ga z BI. 

 

Pogojni naklon pove, pod katerim pogojem se dogodek uresniči (ali pa ne uresniči).  

 

DAN, DATUM VSEBINA NAVODILO – kje, kaj, kako … 

Ponedeljek, 

4. 5. 2020 

GLAGOLSKI NAKLON 

- kaj je, vrste, tvorba 

1. Natančno preberi RAZLAGO. 

2. V jezikovni zvezek napiši naslov 

       GLAGOLSKI NAKLON 

3. Prepiši razlago (lahko jo tudi natisneš in 

nalepiš). 

     

Torek, 

5. 5. 2020 

GLAGOLSKI NAKLON SDZ 7, strani od 57 do 60 

Reši naloge od 1. do 7. 

(Če imaš težave, ponovno preberi razlago.) 

Četrtek,  

6. 5. 2020 

GLAGOLSKI NAKLON 

- vaje(utrjevanje) 

SDZ 7, strani od 60 do 63 

Reši naloge od 8. do 16. (Izpusti 16. nalogo.) 

Opozorilo: 

 Skrbno si oglej rumeno priponko ob 8. nalogi 

– upoštevaj jo pri reševanju te naloge. 

Petek, 

8. 5. 2020 

UTRJEVANJE in PREVERJANJE SDZ 7, stran 63 

1. Dopolni miselni vzorec v 16. nalogi. 

2. Dopolnjen miselni vzorec čitljivo (lepo) 

prepiši v jezikovni zvezek. 

3. Besedilo pod tabelo prepiši tako, da bodo 

glagoli v velelniku v 1. osebi množine, 

nato ga prepiši še v pogojniku.  

Sliko naloge pošlji učiteljici do  

petka, 8. 5. 2020. 

 

CVRTJE Z GRAHOM 
 
V skodelico ubijemo jajci, dodamo 4 žlice mleka in ščepec soli ter dobro razžvrkljamo. 
K zmesi dodamo grah. V ponvi segrejemo žlico olja ali masti. V razgreto maščobo vlijemo 
jajca z dodatki in pokrijemo ponev. Pečemo nekaj minut. Na koncu stresemo cvrtje na topel 
krožnik in ga ponudimo. 
 

A)V besedilu Cvrtje z grahom podčrtaj glagole. 
 
B)  V vsaki vrsti podčrtaj pravilni podatek o obliki podčrtanih glagolov. 
Glagoli v besedilu so 
– v 1./2./3. osebi, 
– v ednini/dvojini/množini, 
– v sedanjiku/prihodnjiku/pretekliku. 
_________________________________________________________________________________ 
Če česa ne razumeš (ne znaš), napiši vprašanje učiteljici na njen spletni naslov. 
Naslednji teden se bomo posvetili domačemu branju, zato berite Solzice. 
 
                                                                         Lep in ustvarjalen teden vam želim učiteljica Marta Keržan.             



 


