SLOVENŠČINA–6. a
Navodila za samostojno delo
 Torek, 26. 5. 2020

 TEMA: Preveri svoje znanje
 Najprej preglej rešitve in po potrebi popravi. DZ, str. 70–72, nal. 6–8 in rešitev
neobvezne naloge 5.
5. naloga:
a), b) Ne sme zaviti z označenih poti na področja, ki niso zavarovana. Ostati mora na
utrjenih poteh, vožnja povsem mimo poti ni le škodljiva za okolje, temveč je lahko tudi
nevarna. Upoštevati mora oznake na zemljevidih z opisi kolesarskih poti, posebej, kadar se
odpravlja kolesarit na teren, ki ga ne pozna dobro. Ob srečanju s planinci ali pohodniki jim
mora dati prednost. V mraku in poltemi morajo biti vidni, zato potrebujejo svetlejša oblačila.
Gorski kolesar mora biti obziren do narave, vzdrževati čisto okolje in ne sme povzročati
hrupa. Zapirati mora vrata in zaščitne ograje na pašnikih. Zaradi živali in lova ne sme voziti v
mraku.
c) Najpogosteje se pojavi glagol mora/morati.

č) Po smislu, npr.:
V besedilu so napisana pravila, ki jih je treba nujno upoštevati./Glagol mora v navodilih
izraža nujnost upoštevanja danih navodil/pove, da kolesar mora upoštevati navodila, ne pa
da jih bo upošteval, če jih želi.

6. naloga:
a) Po smislu, npr.:
Da, dobro je, da začetnik poišče nasvete za uspešno gorsko kolesarjenje, saj se tako lahko
izogne utrujenosti in poškodbam pri padcu.
b) Glagoli v osebni glagolski obliki so večinoma v 1. osebi/2. osebi/3. osebi, saj avtor daje
nasvete tistim začetnikom, ki bodo začeli kolesariti.
c) Preden se z vrha začnete spuščati, se morate nekoliko dvigniti nad sedež, pedala morajo
biti vzporedna, teža v zavojih na zunanji nogi. Prednje kolo držite pravokotno na smer vožnje
in morebitne ovire. Desno ročico je treba stiskati enakomerno, saj le tako nadzorujete
hitrost. Leve ročice ne smete stisniti premočno in predvsem ne nenadno, ker boste povzročili
blokado prednjega kolesa. Temu bo skoraj zagotovo sledil padec preko krmila. Med ovirami
se zaradi strahu ne smete premikati počasi, če nočete pasti. Zaradi prepočasne vožnje boste
namreč izgubili stabilnost, ob udarcu ob nepričakovano oviro pa se ne boste mogli
pravočasno ubraniti izgubi ravnotežja.

č)
morate pomakniti

mora biti

sedeti morate

hočete doseči

d), f)
Osebna glagolska oblika
se odpravljate
greste

Glagol na -t
kolesarit
iskat

e) DA NE
g) Stojijo ob glagolih premikanja/ob takih glagolih kot pri nedoločniku/ob neosebni glagolski
obliki.

h) Po smislu, npr.:
peč, teč, strič, streč, obleč, reč, vleč

7. naloga:
a) Za pomoč pri iskanju nasvetov za začetnike ne smem prositi drugih, saj jih
morem/moram poiskati sam.
Za pomoč pri iskanju nasvetov mi ni treba prositi drugih, saj jih morem/moram poiskati
sam.
b) moram: morati
morem: moči

8. naloga:
V gorskem kolesarstvu sme stopiti/stopit na oder za zmagovalce le pet tekmovalk oz.
tekmovalcev, zato je šesto mesto tisto 'nehvaležno'. Ravno tega je danes v Windhamu
dosegla naša najboljša gorska kolesarka Tanja Žakelj. Morala bi biti/bit slabe volje, pa ni, saj
je to njen letošnji najboljši rezultat. S tem rezultatom se bo z veseljem odpravila
kolesariti/kolesarit na finale svetovnega pokala in svetovnega prvenstva. Začetek dirke na
videz ni bil preveč obetaven, Tanja se na startu ni mogla rešiti/rešit večje skupine takoj za
vodilnimi in je bila tako po prvem izmed šestih krogov komaj 15. A je na hitro zmogla
spremeniti/spremenit taktiko, na polno je pritisnila na pedala in se tudi zelo dobro spuščala.
Želela si je napredovati/ napredovat iz kroga v krog. Poleg odličnega končnega 6. mesta je
zanimivo pogledati/pogledat tudi napredovanje v posameznih krogih. Ko je začela
tekmovati/tekmovat, je bila še počasna, v tretjem krogu je imela 3. najboljši čas, v petem 4.,
v zadnjem pa celo 2. najhitrejši čas kroga! S takšnim tempom je hotela uloviti/ulovit čim več
tekmovalk, uspelo pa ji jih je tudi veliko prehiteti/prehitet. Ko je odhitela pogledati/pogledat
rezultate, je ugotovila, da jo je do tako zelo želene uvrstitve na oder za zmagovalce ločilo
eno mesto – tekmovalki pred njo je ciljno črto uspelo prečkati/prečkat 17 sekund hitreje.

 Za utrditev reši naloge v DZ, str. 73–74, nal. 1 in 2.

