
 

Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3. – 27. 3. 2020 za 7. a 

1. Delovni zvezek, 2. del, stran 32 – 11. NUB – Brez dela ni jela, reši 

celotno poglavje.  

 

2. Delovni zvezek, 1. del, stran 98, 7. NUB – Vas z Rimljani in krofi, reši 

do strani 106.  

 

3.  Če želiš – pobarvaj učni list in prikazal se ti bo nekdo, ki si ga 

spoznal v prejšnjem tednu v prebrani bajki.  

PRILOŽEN DELOVNI LIST – 7. razred 

 

Navodila pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3. – 27. 3. 2020 za 7. b 

DZ/1 – 7. učna enota; VAS Z RIMLJANI IN KROFI – opis/predstavitev 

kraja; od strani 99 do 106 – besedilna vrsta in samostalnik: 

ponovitev/ena ura; 

samostalniki moškega spola – od strani 107 do 117/2 uri; 

 

V literarno mapo ali zvezek z umetnostnimi besedili napiši obnovo 

črtice POTOLČENI KRAMOH – dolžina do ene strani. 



V berilu ponovno preberi bajko VILA, J. TRDINE, stran 154, preglej 

zapise o bajkah po ogledu risank in preberi literarno-teoretične 

definicije o mitih na strani 157. 

Premisli, kakšna je razlika med bajko in črtico/ena ura. 

    Navodila pripravila: Irena H. Simončič 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3.–27. 3. 2020 za 7. c 

1. Dokončaj naloge v delovnem zvezku, 2. del, str. 5965 – Predlog.  

2. Ponovi vse o samostalnikih in nato reši naloge v delovnem zvezku, 

1. del: 7. poglavje – Vas z Rimljani in krofi, str. 98106. 

3. Nato nadaljuj s stranjo 107 – Kako sklanjamo samostalnike 

moškega spola?  Bodi pozoren na 3. nalogo. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

 

     Navodila pripravila: Bernarda Kunej 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouk izbirnega predmeta: Šolsko novinarstvo (23. 3.–27. 3. 2020)   

1. Napiši kratko POROČILO o svojem delu na daljavo, torej kako sedaj 

poteka tvoj delovnik doma … Pazi na pravopis. 

Besedilo mi pošlji na e-naslov: bernarda.kunej@oskrsko.si do četrtka, 

26. marca, oz. ga napiši v zvezek. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

     Navodila pripravila: Bernarda Kunej     

 

 


