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GLAGOLI 
BITI, sem

BRATI, berem 

ČAKATI, čakam

ČRKOVATI, črkujem

DELATI, delam

DEŽEVATI, dežuje

DOBITI SE, dobim se

DOBITI, dobim

GLEDATI, gledam

GOVORITI, govorim

HODITI, hodim

IGRATI, igram

IMETI, imam 

ISKATI, iščem

ITI, grem

JESTI, jem

KADITI, kadim

KLICATI, kličem

KUHATI, kuham

KUPITI, kupim

MISLITI, mislim

MORATI, moram

NE MOČI, ne morem

OBISKATI, obiščem

ORGANIZIRATI, organiziram

PISATI, pišem

PITI, pijem 

PLAČATI, plačam

POČIVATI, počivam

POGLEDATI, pogledam
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POGOVARJATI SE, pogovarjam se

POKLICATI, pokličem

PONOVITI, ponovim

POSLOVITI SE, poslovim se

POSLUŠATI, poslušam

POSPRAVLJATI, pospravljam

POVABITI, povabim

PRITI, pridem

PRODAJATI, prodajam

PROSITI, prosim

RABITI, rabim

RAZUMETI, razumem

REČI, rečem 

SKRAJŠATI, skrajšam

SLIŠATI, slišim

SNEŽITI, sneži

SPATI, spim

SPREHAJATI SE, sprehajam se

SREČATI SE, srečam se

STATI, stane

ŠTUDIRATI, študiram

TEČI, tečem

UČITI SE, učim se 

VEDETI, vem

VERJETI, verjamem

VIDETI, vidim

VOZITI, vozim

VPRAŠATI, vprašam

ZAČETI SE, začnem se

ZAVITI, zavijem

ŽELETI, želim

ŽIVETI, živim
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KAM? 

KAJ? KAM?
bar

center

cerkev

kino

knjižnica

lekarna

Ljubljana

Maribor

mesto

park

restavracija

Slovenija

služba

šola 

trafika

trgovina 

vrtec 

živalski vrt 

v bar

v center

v cerkev

v kino

v knjižnico

v lekarno

v Ljubljano

v Maribor

v mesto

v park

v restavracijo 

v Slovenijo

v službo

v šolo 

v trafiko

v trgovino

v vrtec

v živalski vrt

KAJ? KAM?
balkon

banka

fakulteta 

fitnes

igrišče

izlet

koncert

kosilo

morje

obisk

parkirišče

pijača 

piknik 

plaža

postaja

pošta 

predavanje

sprehod

tečaj

tekma 

trening

tržnica

vrt

zabava

na balkon

na banko

na fakulteto

na fitnes

na igrišče

na izlet

na koncert

na kosilo

na morje 

na obisk

na parkirišče

na pijačo 

na piknik

na plažo

na postajo

na pošto 

na predavanje

na sprehod

na tečaj

na tekmo 

na trening

na tržnico

na vrt

na zabavo

KAM? 
ven, noter

gor, dol 

naprej, nazaj  

 

domov
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KDAJ?

00.30 / 12.30
1.30 / 13.30
2.30 / 14.30
3.30 / 15.30
4.30 / 16.30
5.30 / 17.30
6.30 / 18.30
7.30 / 19.30
8.30 / 20.30
9.30 / 21.30
10.30 / 22.30
11.30 / 23.30

ob pol enih
ob pol dveh
ob pol treh
ob pol štirih  
ob pol petih 
ob pol šestih
ob pol sedmih
ob pol osmih
ob pol devetih 
ob pol desetih
ob pol enajstih
ob pol dvanajstih  
ob pol polnoči

ob enih
ob dveh
ob treh
ob štirih  
ob petih
ob šestih
ob sedmih
ob osmih
ob devetih 
ob desetih 
ob enajstih
ob dvanajstih 
ob polnoči

1.00 / 13.00
2.00 / 14.00
3.00 / 15.00
4.00 / 16.00
5.00 / 17.00
6.00 / 18.00
7.00 / 19.00
8.00 / 20.00
9.00 / 21.00
10.00 / 22.00
11.00 / 23.00
12.00 / 24.00 / 
00.00

1.15 / 13.15
2.15 / 14.15
3.15 / 15.15
4.15 / 16.15
5.15 / 17.15
6.15 / 18.15
7.15 / 19.15
8.15 / 20.15
9.15 / 21.15
10.15 / 22.15
11.15 / 23.15
12.15 / 24.15 / 
00.15

petnajst čez eno
petnajst čez dve
petnajst čez tri
petnajst čez štiri 
petnajst čez pet 
petnajst čez šest 
petnajst čez sedem 
petnajst čez osem 
petnajst čez devet 
petnajst čez deset 
petnajst čez enajst 
petnajst čez dvanajst 
petnajst čez polnoč 

00.45 / 12.45
1.45 / 13.45
2.45 / 14.45
3.45 / 15.45
4.45 / 16.45
5.45 / 17.45
6.45 / 18.45
7.45 / 19.45
8.45 / 20.45
9.45 / 21.45
10.45 / 22.45
11.45 / 23.45

petnajst do enih
petnajst do dveh
petnajst do treh
petnajst do štirih  
petnajst do petih
petnajst do šestih
petnajst do sedmih
petnajst do osmih
petnajst do devetih  
petnajst do desetih
petnajst do enajstih 
petnajst do dvanajstih 
petnajst do polnoči 

zjutraj

dopoldne 

popoldne

zvečer

podnevi 

ponoči

v ponedeljek

v torek

v sredo

v četrtek

v petek

v soboto

v nedeljo
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KAKO POGOSTO?

vedno

ponavadi

pogosto

včasih

redko

nikoli

vsak dan/teden/mesec 

vsako leto

skoraj vsak dan

skoraj vsak teden

skoraj nikoli

enkrat (dvakrat) na dan

enkrat (dvakrat) na teden

enkrat (dvakrat) na mesec

enkrat (dvakrat) na leto 

 

velikokrat   

malokrat

nekajkrat 

največkrat  

več kot trikrat  

vsaj trikrat  

manj kot trikrat
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A GREŠ Z MANO?

+ ? -
Ja. 

Ja, seveda.  

Ja, super. 

Ja, odlična ideja. 

Z veseljem. 

Ne vem še. 

Mogoče. 

Žal nimam časa.  

Joj, ne morem.  

Žal mi je, ampak ne morem.  

Ne morem, ker moram delati.

Danes ne morem. Kaj pa jutri? 

Zdaj ne morem. Kaj pa zvečer?

A greva na kavo?

Imaš čas? Greva na kavo?

A greš z mano na kavo?

A si za kavo?

A prideš na kavo?


