
DSP SLJ, 6. RAZRED (6. 4. – 10. 4.) 

Dragi učenci, pozdravljeni. 

 

Za nami je tretji teden učenja na daljavo, in verjameva, da ste v tem našli 

izziv. Tudi tokrat vas čaka reševanje nalog, ki se navezujejo na glagol. 

Pri reševanju nalog bodite natančni, če pa naletite na kakšno težavo, pa si 

označite in vprašanje pošljite na mail (natasa.cupeljic@guest.arnes.si). Z 

veseljem vam odgovorim. 

Na tem mestu naj vas prosim, da mi napišete kakšno povratno informacijo 

o vašem delu … (npr. zapis, da sproti opravljate delo in kakšna fotografija 

iz vašega zvezka ),in sicer na moj mail natasa.cupeljic@guest.arnes.si 

 

 

Želiva vam vse dobro, ostanite zdravi 

Nataša&Blanka 

 

 

 

Glagol … namenilnik ali nedoločnik 

Pred reševanjem naloge, predlagam, da še enkrat prebereš obe definiciji, 

saj se boš tako lažje odločil, kdaj uporabiš nedoločnik, kdaj pa namenilnik. 

Srečno 

Nedoločnik in namenilnik 

 Nedoločnik je glagolska oblika, ki se konča s končnico -ti ali -či (teči, 
spati). 

 Namenilnik pa je glagolska oblika, ki se konča na -t ali -č (teč, spat). 

 
Kdaj uporabiti nedoločnik in kdaj namenilnik?. 

Pravilo: za glagoli premikanja oziroma gibanja uporabljamo 
namenilnik, za vsemi drugimi pa nedoločnik. 
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1. Oglej si krepko natisnjeno besedo. Gre za namenilnik ali 

nedoločnik? 

Vsakič je zagodrnjal in se spravil k 
telefonu klicat prijatelje. 

NAMENILNIK NEDOLOČNIK 
 

Okoli petnajstega v mesecu mnogo ljudi 

prihaja plačevat položnice. 
NAMENILNIK NEDOLOČNIK 

 

V kratkem času boste ugotovili, da znate 

veliko bolje opazovati. 
NAMENILNIK NEDOLOČNIK 
 

Vsi vemo, da si med vsakim odmorom 
tečete napudrat nosek. 

NAMENILNIK NEDOLOČNIK 
 

Preveč je ljudi in inštitucij, ki si ne 

upajo tvegati in udejanjiti spremembe. 
NAMENILNIK NEDOLOČNIK 
 

Ženske hodijo h kozmetičarki, k frizerju, v 

gostilno hodijo samo moške iskat! 
NAMENILNIK NEDOLOČNIK 
 

 

 

2. Izberi med nedoločnikom ali namenilnikom. Poglej pravilo …. 

Ker smo pridni v šoli, nas je profesor telovadbe pripeljal plavati plavat . 

Starejša soseda pa na naš vrt pošilja svojega psa kakati kakat . 

Kje bo nadaljeval kariero, ni žele razkriti razkrit . 

Prišel sem zmagati zmagat . 

Po treh urah počitka smo se ponovno podali iskat iskati pogrešanega. 

 

 

 

 



 


