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Devetošolci!  

Začel se je 6. teden dela na daljavo. Zdaj smo končno učitelji dobili navodila za ocenjevanje. 

Pridobili boste še eno ustno oceno. V četrtek vam bom poslala vsebino spraševanja. Vprašani 

boste po prvomajskih praznikih. Pred ocenjevanjem bomo preverili znanje. Če boste med 

oceno, bom upoštevala tudi vaše delo na daljavo. Tisti, ki mi redno pošiljate naloge, boste 

imeli zaključeno navzgor, tisti, ki mi niste poslali skoraj nič, boste imeli zaključeno navzdol.  

1. Today we are going to learn QUESTION TAGS. Danes se bomo učili nekaj novega – tako 

imenovane QUESTION TAGS. V slovenščino so jih prevedli VPRAŠALNI DOSTAVKI.  

Že samo ime ti pove, da gre za nekakšen dodatek, ki ga dodamo stavku. Dodamo ga takrat, 

kadar nismo prepričani v resničnost svoje trditve. Včasih pa vprašalni dostavek nosi v sebi tudi 

radovednost in iščemo potrditev svojega prepričanja.  

Primeri:  

Ben lives in Glasgow, doesn't he?  

You are tired, aren't you?  

Your dad bought a new car, didn't he?  

 

Kot vidite, jih dodamo na konec stavka. Tvorimo jih s pomožnikom za tvorbo vprašanj v tistem 

času, v katerem je stavek. Za tvorbo vprašalnih fraz je nujno znati čase, sicer ne bo šlo. Zato 

zdaj še enkrat dobro ponovite čase in še posebej vprašalne in zanikane oblike.  

Vprašalne dostavke dodajamo po formuli  + -   oziroma - + , kar pomeni naslednje:  

Če je stavek pozitiven, mu dodamo negativni vprašalni dostavek: Hi is a nice boy, isn't he?  

Če je stavek negativen, pa mu dodamo pozitiven vprašalni dostavek: She isn't a nice person, is 

she?  

(Prepišite pravila v zvezek!) 

 

Take your book and open it at page 43. Do exercises 1 – 5.  

 

 

Don't forget to take a photo of the page and send it to me.  
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V torek smo obravnavali vprašalne dostavke. Kot pri vsaki slovnični vsebini, imamo tudi 

tukaj nekaj izjem. Te se bomo naučili danes. Prepišite v zvezek.  

 

 Let's practise.  

 

 



 

 

 

 

Take a photo and send it!  

 


