
ČESA SEM SE NAUČIL/-A? 

 

Znaš presoditi, koliko snovi obvladaš? Preberi trditve v preglednici, nato pa se odloči 
za možnost, s katero se najbolj strinjaš.  
 

 Ko preberem besedilo, vem, da je to poročilo 
o dogodku. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 V besedilu najdem stalno besedno zvezo. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Znam razložiti pomen stalne besedne zveze. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 V besedilu prepoznam glagole. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Pri iskanju glagolov v besedilu sem 
natančen/-na. Skoraj vedno mi uspe 
označiti/podčrtati glagol v celoti, ne 
označujem pa delov, ki ne sodijo h glagolu 
(npr. osebnih zaimkov). 

Vedno.               Večinoma. 
 

Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Pojasnim, kaj je glagol in čemu v jeziku služi. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Glagolu določim osebo, število, čas in naklon. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Vem, da lahko glagole postavim v tri 
glagolske naklone. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Vem spregati dani glagol. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Pojasnim, kaj je neosebna glagolska oblika, 
utemeljim povedano z ustreznim primerom. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Ločujem nedoločnik od namenilnika. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Znam pravilno uporabljati nedoločnik. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Znam pravilno uporabljati namenilnik. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Poznam pomena glagolov morati in moči; 
uporabim ju v novem besedilu. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 V besedilu prepoznam števnik. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Pravilno zapišem števnik z besedo. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 V besedilu prepoznam zaimke. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Znam določiti vrsto zaimkov. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Ko moram sam/-a tvoriti vabilo, vem, kako se 
lotiti dela. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 



 Vem, kaj moram navesti v vabilu, sestavine 
znam pravilno razporediti. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 Vem, kaj je značilno za neuradno vabilo. Vedno.               Večinoma. 
Včasih.          Skoraj nikoli. 

 Napišem smiselno, povezano in pravopisno 
urejeno besedilo. 

Vedno.               Večinoma. 
Včasih.           Skoraj nikoli. 

 

 

NAČRT ZA NAPREJ 

 

Katere snovi še ne znaš? Poglej še enkrat izpolnjeno tabelo, nato pa na črte 

napiši, kateri deli snovi ti delajo težave. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Pogumno naprej! Vaja dela mojstra (če mojster dela vajo).  

Izkoristi še zadnje tedne za učenje. Počitnice se približujejo! 

 

 

 

 

 

 


