SLOVENŠČINA–6. a
Navodila za samostojno delo
 Petek, 29. 5. 2020

TEMA: Preveri svoje znanje
 Najprej preglej rešitve in po potrebi popravi. DZ, str. 75–77, nal. 6–9.
6. naloga:
Ali bi me hotel naslednjo soboto odpeljat odpeljati k babici?
Mama je želela za moj rojstni dan spečt speči sadno torto.
Jutri ne morem prit priti na trening, ker grem z mami kupiti kupit nove drsalke.
Fantje so začeli na igrišču igrati hokej.  (pravilna poved)
Predsednik razreda je odšel na sestanek poročati poročat o naših dogovorih.
Jure je želel sestaviti himno smučarske ekipe.  (pravilna poved)
Pohitel sem si oblečt obleč novo jakno.

7. naloga:
Maj je še pred zvonjenjem prenehal pripovedovati o svojih počitnicah.
Ker je že pospravil svojo sobo, je smel oditi na dvorišče.
Zanimalo ga je, kdaj bo stric prišel obiskat svoje sorodnike.
Otroci so za rojstni dan želeli presenetiti svojo mamo.
Petra je hotela predlagati rešitve za nastale razmere v klubu.
Stanovalci so se strinjali, da je treba popraviti streho še pred zimo.
Najprej so se morali dogovoriti, kdo bo naslednji dan prinesel žogo.
Soseda si je prišla sposodit nekaj žličk sladkorja.

8. naloga:
Mama mi je ta teden prepovedala treninge. Zato ne smem na tekmo smuka. (pravilna poved)
Ker sem se poškodoval, danes ne smem na trening.
Ker sem se poškodoval, danes ne morem na trening.
Zaradi vetra nam niso dovolili, da bi odšli. Zato ne moremo smučati v dolino.
Zaradi vetra nam niso dovolili, da bi odšli. Zato ne smemo smučati v dolino.
Zvečer bom šla kmalu spat, zato ne smem s teboj v kino.
Zvečer bom šla kmalu spat, zato ne morem s teboj v kino.

9. naloga:
a) Pri sosednji mizi je gostom postregla najmlajša hči.
Mama mi je rekla, naj si že enkrat ostrižem lase.
Nekaj metrov pred ciljem je tekla na vso moč.
Vsi učenci so se od utrujenosti ulegli na tla.

Prisegel je, da ne bo nikoli več lagal.

b)
Izpisani glagol
je postregla
je rekla
ostrižem
je tekla
so se ulegli
prisegel je
ne bo lagal

Nedoločnik
postreči
reči
ostriči
teči
uleči se
priseči
lagati

 Za utrditev reši naloge v DZ, str. 77, nal. 10.

