
DATUM: četrtek, 12. 11. 2020 

Pozdrav, 6. b! 

Danes boste storili sledeče: 

 

1. Vzeli boste rdeče pisalo in natančno popravili včerajšnjo nalogo. Kar imate narobe, 

z rdečim pisalom prečrtajte in poleg napišite pravilno rešitev. Rešitve imate na 

koncu teh navodil! Ko nalogo popravite, jo SLIKAJTE in mi jo V OBLIKI 

SLIKE oddajte v spletno učilnico pod današnji datum: ODDAJA NALOGE – 

GLAGOL: četrtek, 12. 11. 2020. 

2. Ker pa morate do ponedeljka prebrati tudi knjigo za domače branje (Roald Dahl: 

Matilda) si danes vzemite še čas za branje. Poskrbite, da boste med branjem imeli 

mir, in berite vsaj pol ure.  

 

 
 

 

In še pomembno obvestilo: 

 

Jutri, v petek, se bomo OB 10.20 zopet sestali na videosrečanju preko aplikacije 

Zoom. Naredili bomo nekaj vaj o glagolu in načrt za delo v naslednjem tednu. 

Srečanje je OBVEZNO za vse, povezavo pa bom vam in vašim staršem danes 

popoldne poslala po el. pošti. 

 

 

Rešitve včerajšnje naloge: 

Ko se je mimo pripeljala kraljeva kočija, je maček zakričal: »Na pomoč! Mojega gospodarja 

grofa so oropali! Pomagajte mu, prosim!« Kralj je fantu priskočil na pomoč. Dal mu je suhih oblačil in 

povabil ga je na vožnjo s kočijo, v kateri je bila tudi kraljeva hči. Maček pa je neopazno prehitel kočijo. S 

kmetoma na polju se je dogovoril, da se bosta zlagala, da so vsi travniki in polja grofovi. 

Kmeta sta ubogala mačka, ko se je približala kočija, sta na ves glas vzklikala: »To je gospod grof, naš vrli 

gospodar!« 

 

GLAGOL ŠTEVILO OSEBA ČAS 

se je pripeljala ednina (ed.) 3. oseba (3. os.) preteklik (pret.) 

je zakričal ednina  3. oseba preteklik 

so oropali množina 3. oseba preteklik 

pomagajte množina 2. oseba sedanjik 

prosim ednina 1. oseba sedanjik 

je priskočil ednina 3. oseba preteklik 

dal je ednina 3. oseba preteklik 

povabil je ednina 3. oseba preteklik 



je bila ednina 3. oseba preteklik 

je prehitel ednina 3. oseba preteklik 

dogovoril se je ednina 3. oseba preteklik 

se bosta zlagala dvojina 3. oseba prihodnjik 

so množina 3. oseba sedanjik 

sta ubogala dvojina 3. oseba preteklik 

približala se je ednina 3. oseba preteklik 

sta vzklikala dvojina 3. oseba preteklik 

je ednina 3. oseba sedanjik 

 

Ups! Glagolov je pravzaprav kar 17 in ne 16, kot sem vam namignila včeraj! Se opravičujem, očitno sem narobe 

štela! 

Bodite pridni! Se vidimo jutri! 

Barbara V.  


