
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 7. razred  

 10. teden  

(25. 5.–29. 5.) 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec,  

v prejšnjem tednu ste bili zelo ustvarjalni, poslali ste mi krasne stripe. 

Čestitam! V tem tednu pa bomo še utrjevali glagol in glagolski naklon, 

ponovili besedne vrste in spoznali novo besedilno vrsto. 

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi snovi ali reševanju 

vaj za slovenščino, mi lahko pišeš na el. naslov: 

tadejasola@gmail.com 

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

Ponedeljek, 25. 5. 2020  

 

1. V današnji uri boš najprej preveril rešitve dveh učnih listov iz prejšnjega 

tedna.  

2. Nato boš utrjeval glagol. Reši učni list (priloga1) (na šolski spletni 

strani, 10. teden). 

 

Torek, 26. 5. 2020  

1. V današnji uri boš v zvezek spregal glagol GLEDATI po vzoru iz 

prejšnjega tedna, ko si spregal glagol POSLUŠATI (po vzoru glagola 

KUPITI). Nariši si preglednice ali pa samo ustrezno oštevilči števila in 

osebe, za vsak naklon, pazi na glagolski čas. 

2. Reši tudi učni list (priloga2). 

mailto:tadejasola@gmail.com


Četrtek, 20. 5. 2020  

1. V tej uri bomo ponovili besedne vrste. V zvezek napišite naslov: 

Ponovitev besednih vrst. 

2. V zvezke zapišite spodnje tri povedi, tako da boste pod vsako poved 

pustili dovolj prostora, da boste lahko vsako besedo posebej izpisali. 

Izpisani besedi pripišite le vrsto besedne vrste.  

a) Simonino pripoved boste vi slišali jutri. 

b) Sosedova Nataša je lani s prijateljicami brezskrbno 

praznovala 20. rojstni dan. 

c) Otroci med počitnicami zelo pogrešajo tebe. 

  

Petek, 20. 5. 2020  

1. Za delo v današnji uri boste potrebovali delovni zvezek. Poiščite 

poglavje Definicija pojma. Preberite si snov, rešite naloge.  

2. Če delovnega zvezka nimaš doma, reši naloge o Definiciji pojma 

na spodnji povezavi, in sicer na straneh 138-148. 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html 

 

3. V zvezek zapišite naslov: Definicija pojma in zapišite, kaj je za to 

besedilno vrsto značilno. 

4. Napiši definiciji za pojma jezik in prst. 

 

 
 

 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html


Tako, pa si uspešno zaključil že 10. teden.  

Želim ti lep vikend. 

 

V prostem času vzemi v roke knjigo po svoji izbiri, prav tako 

ne pozabi na bralno značko. Ko prebereš knjigo za bralno 

značko, mi na moj e-naslov napiši avtorja in naslov knjige, 

vsebino v 5 povedih ter mnenje o knjigi. 

 

 


