
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 7. razred  

 8. teden  

(11. 5. –15. 5.) 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec,  

za vami so uspešni govorni nastopi. Zelo lepo ste jih pripravili. V tem tednu 

imamo štiri ure slovenščine, v okviru katerih bomo nadaljevali z obravnavo 

glagolskega naklona.  

Prav tako boš tudi v tem tednu v spletni učilnici v petek rešil dve nalogi. 

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, 11. 5. 2020, in torek, 12. 5. 2020 

 

V prejšnji uri si spoznal glagolski naklon, in sicer povedni naklon. 

 

SPOMNIMO SE in PONOVIMO: 

Povedi lahko izgovorimo/zapišemo na 3 načine, tako da uporabimo: 

a) trdilne, nikalne in vprašalne povedi 

mailto:tadejasola@gmail.com


 
Včeraj je mama skuhala večerjo. 

 Ne, Sara, to pa mi ni všeč. 

 Ali greš z mano v trgovino? 

 

b) poved, v kateri ukažemo ali prepovemo 

Zapri vrata!, Poslušaj me!  
 
Tega pa ne boš storil! 
 

c) poved, v kateri izrazimo umišljen dogodek ali domnevo (pogoj) 

Obiskal bi te, če bi imel čas. 

 

V teh treh omenjenih načinih komunikacije je glagol v določenem 

naklonu. Glagol je lahko v povednem, velelnem in pogojnem naklonu. 

____________________________________________________________ 

V dveh šolskih urah boš spoznal VELELNI NAKLON, ki ga uporabimo v 

povedi, v kateri ukažemo ali prepovemo.  

Bodi pozoren pri spreganju glagola v velelniku, saj le-ta ne pozna 1. os 

ednine in 3. os. ed., dv. in mn. Ne moremo ukazati in veleti samemu sebi ter 

osebam, ki niso vključene v pogovor. 

 

Reševal boš naloge na spodnji povezavi;  in sicer na straneh: 20—30.  



 

Do nalog dostopaš, tako da na iRokusplus strani izbereš:  

Moja iZbirka (glej levo zgoraj), Slovenščina 7; Vrste besed 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html 

 

 

Sreda, 13. 5. 2020 in petek, 15. 5. 2020 

V naslednjih dveh šolskih urah boš spoznal POGOJNI NAKLON, ki ga 

uporabimo v povedi, v kateri izrazimo umišljen dogodek ali domnevo 

(pogoj).  

 

Reševal boš naloge na spodnji povezavi; in sicer na straneh: 32—35 in 37. 

Zanimiva naloga te čaka na str. 38. V uvodu v glagolski naklon si prebral 

strip. Tokrat boš tudi ti ustvarjalen. Izdelal (napisal, narisal) boš svoj strip. 

Tema je lahko poljubna, lahko pa uporabiš aktualno tematiko (koronašola, 

koronačas, koronavirus …). Strip izdelaj na bel A4 list, podpiši se, poslikaj 

ga in pošlji na moj e-naslov v petek, 15. 5. 2020. Če je mogoče, piši z modrim 

pisalom, pazi na lepopis.  

 

Do nalog dostopaš, tako da na iRokusplus strani izbereš:  

Moja iZbirka (glej levo zgoraj), Slovenščina 7; Vrste besed 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html 
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Skoraj si že gotov. Čaka te le še spletna učilnica, v kateri sta dve nalogi. Reši 

ju še danes. 

 

 

 

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. 

 

 


