Pozdravljeni,
Z zaključkom tega tedna bomo že v sredini meseca maja, začel pa se bo tudi že
tretji mesec šolanja na daljavo. Zdi se, da ste že malo utrujeni od tega,
pogrešate sošolce. Ko je že malo kazalo, da se bomo pa mogoče lahko vsaj za
kakšen teden videli, pa je spet vse »splavalo po vodi«.
Ampak ne bomo obupali. Tudi za naše snidenje pride čas …
V tem tednu je gradiva za 4 ure, ker imate v sredo, 13. 5. 2020, športni dan.
1. in 2. ura (teden od 11. 5 . – 15. 5. 2020)
1. Tako kot smo že navajeni, bomo najprej ponovili snov, ki smo jo
obravnavali pred poukom na daljavo.
2. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov PONOVITEV PRISLOVA,
dodaj še datum.
Spodnjo ponovitev si prepiši v zvezek.

Kdor le doma tiči, se vedno kislo drži.

KJE?

KDAJ?

KAKO?

Poznamo 3 vrste prislovov:
1. KRAJEVNI - (Kje?, Kam?) npr. doma, desno, znotraj, zunaj (podatki o
kraju)
2. ČASOVNI – (Kdaj?) npr. vedno, včeraj, jutri, zgodaj, zjutraj (podatki o
času)
3. NAČINOVNI – (Kako?) npr. kislo, površno, hitro (podatki o načinu)
PAZI , da ne zamenjuješ med PRIDEVNIKOM IN PRISLOVOM.
Mama je izbrala lepo blago. Kakšno blago? Pridevnik.
Mama lepo poje. Kako poje? Prislov.
3.Sedaj pa naredi še spodnjo vajo v zvezek.

A) Iz besedila izpiši podčrtane prislove v preglednico.
Manca je zanalašč vstala zelo zgodaj. Sklenila je, da bo danes
pripravila presenečenje za vso družino. Najprej je pripravila okusen
zajtrk: pečena jajca s sirom in slanino. Počasi so k mizi prišli vsi člani
družine. Matic je gledal zaspano. Sestrica je bila zelo lačna in je hitro
začela jesti. Oče je bil zunaj, a je rad prišel na zajtrk. Jedli so tiho, le
starša sta se nemo spogledovala.
KRAJEVNI PRISLOV
ČASOVNI PRISLOV
NAČINOVNI PRISLOV
B) Naslednje pregovore dopolni s prislovi.
Počasi se __________ pride.
Biti človek je lahko, biti pravi človek pa ___________.
Kar lahko danes storiš, ne odlašaj na ___________.
Zrela jabolka sama _______ padejo.
Jabolko ne pade _______ od drevesa.
C) Prislove pretvori v pridevnike.
Zgled: šport pozimi – zimski šport
časopis od včeraj –
cvetje spomladi –
krompir od letos –
kosilo od včeraj –
potica od doma –
Rešitve te naloge fotografiraj in mi jih do 15. 5. 2020 pošlji na moj elektronski
naslov: erika.koren-plahuta@guest.arnes.si.
3.in 4. in ura (teden od 11. 5 . – 15. 5. 2020)

1. V delovnem zvezku boš prebral še zadnje fantastično besedilo avtorja
Jonathana Swifta z naslovom Guliver med pritlikavci in velikani (str. 163167).
Gre za 5 krajših odlomkov. Po vsakem odlomku odgovori na vprašanja. 18
vprašanje na strani 166 izpusti.

