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Predlog nalog za preverjanje

1. Glagole v oklepaju postavi v pravilno neosebno glagolsko obliko.

Mojca je lani začela (igram)  flavto.

Prijatelj je pritekel (povem) , da se je zgodila prometna nesreča.

Mama je hotela (postrežem)  torto mojim sošolcem, vendar se jim  
je mudilo domov.

V soboto gremo (gledam)  najnovejši slovenski film. 

Pojdi (pogledam) , kdo zvoni.

Babica je želela za pusta (spečem)  krofe.

Prišla sva vas (pozdravim) , ker odhajava na počitnice.

2. Povedi dopolni z glagoli v ustrezni neosebni obliki. Na črte za povedmi napiši, ali si vstavil 
nedoločnik ali namenilnik.

Alpinist zna  po previsni steni.  

Vrtnar je šel v rastlinjak  lončnice.  

Najprej moram  matematično domačo nalogo. 

Nisem mogel  na tako težko vprašanje. 

Starši mi ne dovolijo  ven po deveti uri. 

Ali greš z menoj  bolno Ano?   

Moja sestra želi čim prej  študij biologije.  

3. Podčrtaj pravilno neosebno glagolsko obliko.

Babica ne more prenest/prenesti takega hrupa, zato utišaj televizor.

Kupiti/Kupit moram nov zvezek za matematiko.

Zvečer gremo s sošolci poslušat/poslušati predavanje o prečenju Aljaske.

Po pouku moramo pripravit/pripraviti učilnico za roditeljski sestanek.

Andrej, pojdi si umit/umiti roke!

Pričelo je deževat/deževati, zato travnika niso mogli pokosit/pokositi do konca.

Majhni otroci morajo iti po kosilu spat/spati. 
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4. Ali je podčrtani glagol v pravilni obliki? Če ni, ga popravi.

Alenka, ali znaš plesat valček? 

Deklice so si želele splesti venčke iz marjetic. 

Izgubila sem ključ, zato nisem mogla odklenit vhodnih vrat. 

Prosim, pojdi pogledati, ali je trgovina še odprta. 

Peter noče telefonirat Marjani. 

Nisem ga hotel motit pri učenju, zato sem šel raje sam nakupovat. 

Sin se je šel ostričt in ga še ni nazaj; ko se bo vrnil, vas bo poklical. 

5. Vstavi pravilno obliko glagola morati oz. moči.

Ne  ti povedati rešitve, ker je še sam ne vem.

Zeblo jo je, zato se je  obleči.

Aljaž bi  nekaj reči, a si ni upal odpreti ust.

Otrok je bil pretežak, zato ga babica ni  vzdigniti.

To  povedati učiteljici!

Če ne  priti, me pravočasno obvestite.

Besedila nismo  prebrati do konca, ker je zmanjkalo časa.


