
PONOVIMO IN UTRDIMO GLAGOL 

1. V povedih podčrtaj glagole ter jih napiši na ustrezno mesto v preglednici. Dopiši jim še ostali 

časovni obliki. 

Metka se uči v dnevni sobi. Učenci so sodelovali na kulturni prireditvi. Ali boste potovali z vlakom? 

PRETEKLIK  SEDANJIK PRIHODNJIK 

   

   

   

 

2. Izpiši nedoločnik in namenilnik.            

Moram napisati domačo nalogo. ______________________________________ 

K teti grem popravit vodovodno pipo. ___________________________________ 

3. Iz povedi izpiši glagole in jim določi osebo, število in čas. 

Ne verjamem, da se bo Mojca povzpela na Triglav. Mojca  je  med  potjo  povedala,  da  je  mislila,  da  v  

banki  le  izdajajo  in  sprejemajo denar. S kolesom je zadel ob pločnik in zapeljal na polje. Tina in Aljaž se že 

veselita nabiranja zvončkov. V zraku že diši po pomladi. Miha se sprašuje: »Le kaj mi bo prinesel Božiček?« 

IZPISANI GLAGOL OSEBA ŠTEVILO ČAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Zapiši glagol v nedoločniku ali v namenilniku, da bo poved pravilna. 

Moja sestra se je odpeljala (zagovarjam) _______________ svojo diplomsko nalogo.  

Jutri bo Andreja začela (pečem) ________________ božične piškote. 

Bojim se, da ne bom znala (rešim) ________________vseh nalog. 



5.  Iz povedi izpiši glagole in jim določi osebo, število in čas. 

Vsako leto gremo za zimske počitnice na Pohorje. 

S sedežnico se bom odpeljala na vrh smučišča. 

Veronika je zelo uživala v smučanju. 

Sneži že tri dni.  Veseli smo, ker se bomo kmalu smučali. 

 

6. Podčrtaj glagole v dvojini. 

smo, obljubiva, vprašajte, nista odpotovala, rečem, napisali bova, sva potrkala, napišite, mislita, prepišite, 

nisem se učil, izogibata se, kljubujeva, pretiravata, plešem, raziskujejo, ne bomo poslušali, prišli sta, voziva 

se  

7. Vstavi ustrezno obliko glagola brati. 

Vsak dan _______________, preden grem spat. 

Tudi jaz __________ kmalu ______________ to knjigo. 

Ali tudi ti _______________ pred spanjem? 

Sestra Veronika__________________ že celo popoldne. 

Robi in Anja  _________________________ stripe in pustolovske zgodbe. 

Jernej __________ včeraj ______________   do 22. ure. 

 

8. Popravi, kar je treba. 

Tanja in Vesna sta bile moje sošolke v 1. in 2. razredu. 

Zvečer sta se Anja in Sara oglasile pri nas. 

Petra, Mojca, bosta prišle med počitnicami k nam v Logarsko dolino? 

Kdaj sta se vrnile mama in sestra? 

 

9. Glagole postavi v preteklik in napiši nove povedi. 

Vsak dan greva v šolo pred sedmo uro. 

Med zimskimi počitnicami sosedovi radi potujejo v tople kraje. 

Ali vsak dan pišeš v svoj dnevnik? 

Pred spanjem navadno berem kakšno knjigo. 

 

10. Zanikaj glagole in povedi ponovno napiši. 

Spoznal bo nove kraje. 

Soseda hoče obleči črno obleko. 



 

 

 

 


