
 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 3. 4. 2020 za 7. a 

TOREK, 1. URA 

V prejšnjem tednu si ponovil glagol in poskušal na novo spoznati tudi 

glagolski naklon. Upam, da je šlo.  

Katere naklone že poznamo? Aha, POVEDNI, VELELNI in POGOJNI 

NAKLON.  

Sedaj pa reši spodnji delovni list, kjer so vaje glagola in naklona.  

DELOVNI LIST – GLAGOLSKI NAKLON 

P.S. – Rešitve sledijo v naslednjem tednu, da ne bi preveč »plonkal«. 

 

SREDA, 2. URA 

Nadaljuj z delom prejšnjega tedna, v delovnem zvezku, 1. del. Tokrat 

naredi od strani 107-111. Besedilo, ki je vijolično obarvano, si vsaj 

dvakrat na glas počasi preberi.  

ČETRTEK, 3. URA 

Se spomniš, da smo se dogovorili, da bomo konec marca preverili 

domače branje – SOLZICE. Lej ga zlomka, marca je konec. In tu je 

PRVI APRIL. To ni šala, res je 1. april. Zato me zanima,  ali boš kaj 

danes »nahecal« starše in kaj seveda meniš o prebrani knjigi 

domačega branja.  

Reši spodnji delovni list in ne pozabi mi poslati svojih zanimivih 

besedil.  

DELOVNI LIST – DOMAČE BRANJE 

 



PETEK, 5. URA 

Na internetu poišči najpomembnejše podatke o avtorju Solzic – 

Prežihovem Vorancu ali Lovro Kuharju. V obliki miselnega vzorca 

(ROJSTVO, OTROŠTVO, ŠOLANJE, SLUŽBOVANJE, DELA, SMRT) jih 

zapiši v literarno mapo.  

Lahko si pomagaš tudi z berilom, kjer si prebral Potolčenega 

kramoha.   

Navodila pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 3. 4. 2020 za 7. b 

DZ/1 – 8. učna enota; CANKARJEV ROJSTNI KRAJ – opis kraja; od 

strani 118 do 121 – besedilna vrsta: ponovitev/ena ura; 

samostalniki ženskega spola – od strani 121 do 131/3 ure. 

Navodila pripravila: Irena H. Simončič 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3.–3. 4. 2020 za 7. c 

1. V tem tednu nadaljuj naloge 7. nuba – Kako sklanjamo 

samostalnike moškega spola – str. 107–117. V zvezek zapiši naslov 

poglavja in si izpiši vse pomembnejše informacije (rdeči tisk). 

2. Za vajo sklanjaj naslednje samostalnike moškega spola v zvezek (v 

ed., dv. in mn.): STOL, MOST, ČLOVEK, MARKO, STANE, FRANCI, 

LUKA.Ko končaš, preveri v rešitvah, ki so priložena spodaj. 

 Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

Navodila pripravila: Bernarda Kunej 



 

Pouk izbirnega predmeta: Šolsko novinarstvo (30. 3.–3. 4. 2020)   

1. Naredi INTERVJU z enim od družinskih članov na temo: Kako 

ohraniti zdravje v času koronavirusa? Intervju zapiši v zvezek. 

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

2. 4. aprila, če imaš to možnost. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

      Navodila pripravila: Bernarda Kunej     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:bernarda.kunej@oskrsko.si


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     
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