
 

ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA 

7. a 

Dragi učenci, 

Počitnice so mimo in spet se je začela šola. V tem tednu ste reševali spletno preverjanje, ki se je 

nanašalo na vsebine o glagolu, predvsem glagolskem naklonu. 

Pri delu ste bili skoraj vsi učenci uspešni. Večinoma ste odgovorili na vsa vprašanja. 

Odgovori na vprašanja so sledeči: 

1. Glagol je beseda, ki poimenuje dejanje, dogajanje in stanje. 

2. Spreminjanju glagolskih končnic rečemo spreganje. 

3. Med besedami moja, medenina, pripovedovati, pripoved, sem prišla, domov, so odšli, reševati, 

jaz so glagoli: pripovedovati, sem prišla, so odšli, reševati. 

4. Glagoli so lahko v osebni glagolski obliki ali neosebni glagolski obliki. Neosebna glagolska oblika 

so glagoli v nedoločniku (pisati) in namenilniku (pisat). Tem ne moremo določiti osebe, števila, 

časa, medtem ko glagolom v osebni glagolski obliki lahko določimo osebo, število, čas in tudi 

naklon. 

5. Glagol sem obiskal je v povednem naklonu. 

6. Poved Včeraj sem obiskal dedka. Je v povednem naklonu. V pogojnem naklonu pa se glasi: 

Včeraj bi obiskal dedka. 

7.  

Glagol v nedoločniku Velelni naklon za 2. osebo ednine 

kupiti kupi 

metati vrzi 

jesti jej 

teči teci 

8. Tanja bi prišla prihodnje leto na počitnice. 

glagol: bi prišla: 3. os., ed, sed. ali x, pogojni naklon 

9. Velelni naklon povedi Tanja bi prišla prihodnje leto na počitnice. se glasi: Tanja, pridi prihodnje 

leto na počitnice. 

 

Z odgovori nisem najbolj zadovoljna. Paziti morate, da pri pogojnem nakloni vedno uporabite besedo 

bi. Pogojni in velelni naklon sta lahko samo v sedanjiku ali pa časa sploh ne določamo. Pri pretvarjanju 

glagolov v velelni naklon si lahko pomagamo z besedo takoj (Tanja, takoj pridi drugo leto na počitnice., 

vendar te besed ne zapišemo: Tanja, pridi na počitnice). Glagoli, ki se v nedoločniku končajo na -či, 

zaradi mehčanja spremenijo velelniško obliko: reči – reci, teči – teci. 

Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Voranca, Nino in Nejca S.  

Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju anket pa 

bodite pozorni, da zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo ZDANJA STRAN, ampak 

tudi KONEC. 

 

Lep pozdrav  

vaša učiteljica Petra 



 

7. b  
 
Dragi učenci,  
rešili ste že 4. preverjanje znanja iz slovenščine. Tokrat ste vsi preverjanje reševali, dva le delno, 
ostali pa tudi rešili. Odgovarjali ste na vprašanja o glagolu. 
Pri delu ste bili nekateri zelo uspešni, nekateri ste od 1. preverjanja že zelo izboljšali svoje zapise; 

upoštevate zapis v povedih, veliko začetnico, ustrezna ločila, spet drugi se pa še podpišete še 

vedno z malo začetnico, ne pazite na ločila in na ustrezne presledke. Na srečo je takšnih le nekaj 

posameznikov, ki vsako delo želite čim hitreje opraviti.  

Preverjanje vam verjetno ni vzelo veliko časa. Tudi tokrat ste si lahko pomagali z delovnim zvezkom 

in zvezkom oz. z že rešenimi predhodnimi nalogami. 

Na vprašanje, kaj je glagol, ste skoraj vsi pravilno odgovorili, da je pregibna besedna vrsta, ki 

pomeni dejanje ali dogajanje. Pri 5. vprašanju pa je bilo že več napak. Spreminjanje glagolskih 

končnic imenujemo spreganje. V 6. nalogi vas je večina izpisalo pravilne 4 glagole. V 7. nalogi ste 

vsi, razen dveh, pravilno označili 3. možnost: glagolom določimo osebo, število, glag. čas in glag. 

naklon. V 8. nalogi pa ste za že podčrtani glagol vsi, razen treh, pravilno zapisali, da je glag. sem 

obiskal v povednem naklonu. V naslednji nalogi ste skoraj vsi glag. iz povednega pravilno postavili 

v pogojni naklon: Včeraj bi obiskal dedka ... V 10. nalogi ste morali iz nedoločnika tvoriti velelnik 

za 2. osebo ednine. Večina ste pravilno zapisali glagola kupi in jej; tvorba velelnikov iz metati in 

teči pa vam je delala težave, saj ste mnogi zapisali kar nedoločniško obliko meči in teči, namesto 

meci /vrzi in teci. Tudi zadnji 2 nalogi sta vam povzročali težave. V povedi, Tanja bi prišla prihodnje 

leto na počitnice, ste morali določiti glagol. Čeprav je bilo poudarjeno, da sta pogojnik in velelnik 

le v sedanjiku, ste zaradi pridevnika prihodnji, skoraj vsi zapisali, da je glag. bi prišla v prihodnjiku, 

zato poudarjam ponovno, da je pogojnik lahko le v sedanjiku. Ali se bo dejanje zgodilo ali se je že 

zgodilo, nakažemo s prislovom (včeraj, jutri) ali s pridevnikom kot v našem primeru. Posledično ste 

imeli težave, čeprav manj kot pri 11. nalogi, tudi v zadnji nalogi. Zahtevan je bil velelnik, ki je lahko 

le v sedanjiku. Ker v 3. osebi ne moremo velevati, je bilo potrebno glagol postaviti v 2. os., edn., 

sed. Rešitev je lahko samo: Tanja, pridi prihodnje leto na počitnice. 

Upam, da sproti tiskate ali v zvezek prepisujete naloge, liste vlepite v zvezek za SLJ ali pa primerno 

razvrščate v mapo in ob petkih pregledate rešitve nalog, da imate povratno informacijo, kje so še 

težave, kaj vam morda še ne gre. Ko utegnete, ponovno preglejte naloge za nazaj, ponovite. Snovi 

ni veliko, vendar je na vas (upam, da ne na ramenih vaših staršev), kako resno in odgovorno ste k 

novemu načinu pristopili. Sedmošolci ste in verjamem, da zmorete! 

Lepo pozdravljeni! 

Ivanka Višček 

 

 

 

 

 

 



 

7. c 

Pozdravljeni, sedmošolci! 

Upam, da ste se že navadili po počitnicah na nove izzive v učni snovi. Tokratno preverjanje je 

to kar bilo. Vidi se, da manjka vaje in razlage v razredu. Ampak nič hudega, bo prihodnje leto 

spet čas, da to snov ponovimo, utrdimo in še kaj dodatno na novo povemo. 

Težave ste imeli že pri definiciji glagola. Glagoli so besede, ki poimenujejo dejanje (delam), 

dogajanje (raste) in stanje (visi).  

Pri drugi nalogi pa ste mnogi pozabili na glagola v nedoločniku (pripovedovati, reševati).  

Večina vas bo morala malo še utrditi glagolski naklon. Tu se kar lovite. Največ težav pa vam 

je povzročal pogojni naklon. Pogojni naklon tvorimo z besedico bi (Včeraj bi obiskal dedka, če 

bi imel čas.). Pri sedmi nalogi ste morali postaviti glagole v 2. os. ed. in velelni naklon. Velelni 

naklon tvorimo tako, da si zamišljaš, da nekomu nekaj veliš: kupi, meči, jej, teci. Imamo pa še 

eno posebno pravilo: teči – teci   veliko glagolov v velelnem naklonu izgubi strešico (reci, 

peci). 

Rekli smo tudi, da so glagoli v velelniku in pogojniku v sedanjiku. To pravilo si kar zapomnite.  

Zadnja naloga pa je tudi kar šla. Malo ste samo menjali glagole (pojdi – kar je narobe, 

pravilno je: Tanja, pridi prihodnje leto na počitnice.). 

Prihodnji teden bo potekalo ocenjevanje znanja. Če boste pri učenju naleteli na kakršne koli 

težave, mi lahko pišete na elektronski naslov, lahko pa se tudi slišimo in vidimo preko 

Zooma. 

Do sedaj ste lepo delali in tako si želim samo, da bi tako delali tudi naprej. 

Meta Kmetič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. d 

Kaj je glagol? 
 

Večina učencev je pravilno odgovorila na 
vprašanje. 

Kako imenujemo spreminjanje glagolskih 

končnic? 
 

2 učenca nista pravilno odgovorila. 

Katere besede so glagoli? Izpiši. moja, medenina, 

pripovedovati, pripoved, sem prišla, domov, so 

odšli, reševati, jaz 
 

Vsi učenci so pravilno prepoznali glagol, le en 
učence je zapisal eno besedo napačno. 

Kaj določamo glagolom v osebni glagolski obliki? 
 

Samo en učenec ni pravilno odgovoril na to 
vprašanje. 

V katerem naklonu je glagol? Včeraj sem obiskal 

dedka.   
 

Samo en učenec ni pravilno odgovoril na to 
vprašanje. 

Poved zapiši tako, da bo glagol v pogojnem 

naklonu. Včeraj sem obiskal dedka. 
 

Trije učenci so napačno pretvorili. 

kupiti 
 

6 učencev ni pravilno zapisalo velelnika. 

metati 
 

Večina učencev ni pravilno pretvorila. 

jesti 
 

4 učenci niso pravilno pretvorili. 

teči 
 

11 učencev ni pravilno pretvorilo. 

Glagolu določi osebo, število, čas in glagolski 

naklon. Tanja bi prišla prihodnje leto na 

počitnice.   
 

Samo trije učenci so pravilno določili glagol. 
 

Poved pretvori tako, da bo glagol v velelnem 

naklonu. Tanja bi prišla prihodnje leto na 

počitnice. 
 

5 učencev ni pravilno pretvorilo povedi. 

7. d – Smiljan Pristavnik 
Od 23 učencev je preverjanje rešilo 20 učencev. 

 


