
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 7. razred  

 6. teden  

(20. 4.–24. 4.) 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec,  

samo še en teden vas loči od prvomajskih počitnic. Jupijej!  V tem tednu imamo tri ure 

slovenščine, saj imate v ponedeljek tehniški dan. 

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, 20. 4. 2020 

TEHNIŠKI DAN – Spomladansko čiščenje in delo na vrtu  

 

 

 

 

 

mailto:tadejasola@gmail.com


Torek, 21. 4. 2020 

1. Na spodnji povezavi boste prebrali zelo zanimivo neumetnostno besedilo in 

odgovorili na vprašanja, str. 72—84. Za dostop na Rokusovo stran se moraš 

najprej prijaviti, registracijo pa si zagotovo že opravil. 

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

Ko stran ustrezno odpreš, se prijaviš, nato pa izbereš:  

Moja Izbirka, Slovenščina 7, Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo; Opis življenja 

skupine ljudi. 

 

Sreda, 22. 4. 2020 

1. V naslednjih dveh urah bomo ponovili besedno vrsto GLAGOL. Glagol smo 

spoznali v 6. razredu. Najprej si poglej powerpoint o glagolu (priloga1). 

 

2. Ponovil si značilnosti glagola. V zvezek prepiši značilnosti glagola (priloga2). 

 

 

3. Prepiši v zvezek še tole kratko besedilo in v njem podčrtaj glagole: 

V BESEDILU POIŠČI GLAGOLE: 

Ob prihodu z izleta sem za šolski časopis napisal poročilo. Učiteljica je naročila pol strani 

dolgo besedilo, ki sem ga tudi spisal. Na koncu sem mu dodal nadnaslov, naslov in podnaslov. 

Ker sem že na izletu posnel več fotografij, sem zlahka našel eno, ki sem jo vključil v 

poročilo. Mislim, da sem dobro opravil nalogo. Učiteljica me bo gotovo pohvalila. 

 

 

 

 

 

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


Petek, 24. 4. 2020 

1. Danes bomo utrjevali glagol. Reši učni list (priloga3).  

 

2. V tem tednu si dobil tudi povratno informacijo o pisni predlogi za govorni nastop. 

Govorni nastop bo za oceno, in sicer po prvomajskih počitnicah. Med počitnicami 

si spočij in naberi novih moči. Če ti ostane še kaj prostega časa, pa se lahko že 

začneš pripravljati na govorni nastop. Naučiš se pripovedovati napisano pisno 

predlogo. Ali imaš dovolj podatkov, lahko preveriš tako, da je pri tvojem tekočem 

pripovedovanju govorni nastop dolg najmanj 3 minute. Potrudi se. Vem, da 

zmoreš. Prepričana sem, da ti bo uspelo.  

 

                           Tako, zdaj pa brž na zaslužene počitnice!!! 

 

 

 

 

 

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. 

Želim ti lepe in brezskrbne počitnice. Bodi dobro in ostani zdrav/a. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


