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Učiteljica: Polona Kalan  

Pozdravljeni, učenci!  

Vsak dan boste na spletni strani našli navodila za delo. V kolikor bom 

na učni list napisala razlago, si jo prepišite v zvezek. Vaje lahko rešiš na 

učni list ali pa jih prepišeš v zvezek.  

 

Utrjevanje 

Spodnjo razlago prepiši v zvezek. 

NEOSEBNI GLAGOLSKI OBLIKI 

NEDOLOČNIK  IN NAMENILNIK 

Nedoločniku in namenilniku ne moremo določiti osebe, števila in časa. 

Nedoločnik se končuje na -ti/-či (npr. kuhati, peči). Uporabljamo ga ob 

glagolih, ki poimenujejo nujnost (npr. moram kuhati), dovoljenje (npr. 

smem kuhati), željo (npr. želim kuhati) ali začetek oz. konec (npr. začnem 

kuhati). 

Namenilnik se končuje na -t/-č (npr. kuhat, peč). Uporabljamo ga ob 

glagolih, ki poimenujejo premikanje (npr. grem kuhat). 

 

Vaje  

NEDOLOČNIK, NAMENILNIK 
 
1. Preberi povedi. 
 
Pred rdečo lučjo na semaforju sem se moral ustaviti. Za praznike smo šli smučat 
v Kranjsko Goro. Naš Andrejček si še ne zna zavezati čevljev. Za praznike ne 
bomo mogli priti. Zdravnica je hotela dežurati med prazniki. 
 
 



 
a) Izpiši glagole, za katerimi stojijo podčrtane besede. 

_________________________________________________________ 

b) Kateri od teh glagolov pomeni premikanje? 

______________________ 

c) Za njimi stoji 

A) nedoločnik.        B) namenilnik. 

č) V kateri obliki so ostali glagoli? 

______________________ 

 
2. V povedih podčrtaj pravilno glagolsko obliko. 
 
Učenci bodo šli popoldne gledat/gledati rokometno tekmo s sosednjo šolo. Prej 

pa bodo morali napisat/napisati domače naloge. Filip se je takoj začel učit/učiti. 

Pred vstopom v telovadnico bodo morali pokazat/pokazati šolske izkaznice. Po 

tekmi si bodo šli ogledat/ogledati najnovejši film. 

 
3. Dopolni povedi. 
 
Oprostite, ker sem zamudila sestanek, nisem mogla _________________ 

pravočasno. Zjutraj je bilo na dvorišču vse mokro, ponoči je začelo 

____________________. Nisem ti mogla _________________ resnice. Odšel je 

_________________ staršem. En teden še ne smem __________________ na 

nogo. Najprej morate _____________________ navodila. Želeli so 

____________________ oceno. Zeblo me je, zato sem se moral 

_________________. Kaj hočeš _____________, Peter? 

 

 


