4. TEDEN (od 23. 11. do 27. 11. 2020)
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5. ura: Utrjevanje jezikovnega znanja (besedne vrste,
vejica, odvisniki)
V zvezek zapiši samo rešitve nalog; 3. nalogo prepiši v celoti (tudi povedi).
1. Izpiši medmete, členke in veznike.
Uf, kako dolgočasen dan. Zanimivo bo postalo, ko se bodo prižgale zvezde.
Tedaj samo smuk v kavbojke in hop na kolo ter na ples. Če bo prišel še sošolec
Matej, potem se bomo zagotovo krasno zabavali. Kadar je on v družbi, se sliši
samo hihihi.
medmeti:
členki:
vezniki:
2. Izpiši zaimke in jim določi vrsto.
Kar je dobro, se samo hvali.
Najprej sebe poglej, nato mene sodi.
Kdor laže, tudi krade.
Včasih ne verjamem niti mojemu bratu.
Mi ne verjameš?
Je kdo tukaj?
Kaj pa so vam rekli?
Pozdravila ju je, pa ji nista odgovorila.
To pokaži Mihu.
3. Vstavi vejice, pobarvaj glavni stavek, vprašaj se po odvisnem stavku (ga
podčrtaj) in določi vrsto odvisnika.
a) Anja je zakričala na ves glas ne da bi pomislila na spečega očeta.

b) Janja ni prišla v knjižnico ker je pozabila knjige doma.

c) Ko v šoli zazvoni postanejo učenci nemirni.
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č) Govorice da se bo jutri podražil kruh so bile resnične.
4. Vstavi vejice.
Avtor ki je vešč vseh prijemov zgodbo zaključi s presenečenjem.
Ali bo odgovoril ali ne se je spraševala.
Hiša stara pol stoletja je dobila novo podobo.
Kot je veljalo doslej rezultati bodo znani v enem tednu.
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije je obiskal Poljsko.
Miza pri kateri so sedeli se je šibila od dobrot.
Kdor se zadnji smeje se najslajše smeje.
Pokliči kogar hočeš.
Prosim te ne gnjavi me.
Premier Janez Janša je sporočil da so ministrstva dobila nalogo da najpozneje
do 5. decembra pripravijo vse potrebno za množično prostovoljno testiranje na
koronavirus.
Pogodba vredna 40 milijonov dolarjev je dveletna poročajo ameriški mediji.
Splošne knjižnice so tiste ki v tej situaciji ostajajo v stiku z uporabniki.
Pri Združenju splošnih knjižnic so se odločili da letos nagradijo tri projekte ki se
odzivajo na trenutne razmere.

Naloge preglej s pomočjo spodnjih rešitev.
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REŠITVE
1.
medmeti: uf, smuk, hop, hihihi
členka: še, zagotovo
vezniki: ko, kako
2. kar – oziralni zaimek
sebe – povratno osebni zaimek
mene – osebni zaimek
kdor – oziralni zaimek
mojemu – svojilni zaimek
mi – osebni zaimek
kdo – vprašalni zaimek
kaj – vprašalni zaimek
vam – osebni zaimek
ju – osebni zaimek
ji – osebni zaimek
to – kazalni zaimek
3.
a) Anja je zakričala na ves glas, ne da bi pomislila na spečega očeta.
Kako je zakričala Anja? načinovni odvisnik
b) Janja ni prišla v knjižnico, ker je pozabila knjige doma.
Zakaj Janja ni prišla v knjižnico? – vzročni odvisnik
c) Ko v šoli zazvoni, postanejo učenci nemirni.
Kdaj postanejo učenci nemirni? – časovni odvisnik
č) Govorice, da se bo jutri podražil kruh, so bile resnične.
Katere govorice? prilastkov odvisnik
4. Avtor, ki je vešč vseh prijemov, zgodbo zaključi s presenečenjem.
Ali bo odgovoril ali ne, se je spraševala.
Hiša, stara pol stoletja, je dobila novo podobo.
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Kot je veljalo doslej, rezultati bodo znani v enem tednu.
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je obiskal Poljsko.
Miza, pri kateri so sedeli, se je šibila od dobrot.
Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje.
Pokliči, kogar hočeš.
Prosim te, ne gnjavi me.
Premier Janez Janša je sporočil, da so ministrstva dobila nalogo, da najpozneje
do 5. decembra pripravijo vse potrebno za množično prostovoljno testiranje na
koronavirus.
Pogodba, vredna 40 milijonov dolarjev, je dveletna, poročajo ameriški mediji.
Splošne knjižnice so tiste, ki v tej situaciji ostajajo v stiku z uporabniki.
Pri Združenju splošnih knjižnic so se odločili, da letos nagradijo tri projekte, ki
se odzivajo na trenutne razmere.

