
SLOVENŠČINA - PETEK,  3. 4. 2020 

 

 

 

 

2. ura: 7. b 

 

Pozdravljeni! 

Kako je minil včerajšnji dan? Vam je uspelo koga pretentati? Komu je uspelo vas 

potegniti za nos? 

 

V torek sem vprašala, če je kdo odkril delo tiskarskega škrata … Hm! Odgovora še 

nisem prejela ali pa se še skriva v kateri od nalog, ki še ni bila pregledana – kdo bi 

vedel! 

 

Skratka, v povedi je manjkala 1 vejica: 

Danes bo treba zavihati rokave, uporabiti vse, kar prikazujejo slike, in napisati 

pesem o sebi v karanteni! 

Zakaj vejica pred in? – Ker gre za vrinjeni stavek, dodatni podatek. 

Kako lahko preverim, če je to res vrinjeni stavek? – Če poved prebereš brez podatka 

med tema dvema vejicama, poved ohrani svoj smisel. 

 

Danes bo treba zavihati rokave, uporabiti vse, kar prikazujejo slike, in napisati 

pesem o sebi v karanteni! 

Tako! Zdaj ste še zilijontič »prvič« slišali ta trik, kajne? 😉 

Dragi učenci!  

Želim vam prijeten konec tedna! Zabavajte se z domačimi, odigrajte kako družabno 

igro - da ni preveč dolgčas, lahko spremenite tudi pravila … Scrabble lahko igrate 

večjezično; Človek, ne jezi se! lahko igrate v obe smeri (kot lačnemu možiclju bolj 

ustreza) … – to so pravila, ki jih je pravi užitek kršiti! 

A tista, ki nas lahko stanejo glave ali naših ljubih, … tista je vredno upoštevati! 

 



Prosim, preglejte si rešitve TORKOVIH nalog v SDZ (1/str. 77 in 2/str. 78) 

 

 

1. a) Vrtnica je trnast okrasni grm z raznobarvnimi dišečimi cvetovi.  

b) Mačka je domača žival, ki lovi miši in mijavka.  

c) Rokomet je športna moštvena igra, pri kateri igralci z metanjem spravljajo žogo v gol.  

č) Nogomet je športna moštvena igra, pri kateri igralci z brcanjem spravljajo žogo v gol.  

d) Proza je umetnostno besedilo, ki ga napiše pisatelj.  

e) Pes je domača žival, ki čuva dom in laja.  

f) Glagol je besedna vrsta, po kateri se sprašujemo z vprašalnicami: kaj kdo dela ali kaj se 

s kom dogaja.  

g) Pesem je umetnostno besedilo, ki ga napiše pesnik, deljeno je na kitice. 

 

2. nalogo je treba rešiti po smislu. Zato ni nujno, da je tvoj odgovor dobesedno tak. 

Pomembno je, da ima tak pomen. 

 

a) Redovalnica je uradna knjiga, v katero učitelji vpisujejo ocene učencev oziroma dijakov.  

b) Prislov je beseda, ki odgovarja na vprašanja kje, kam, kod, kdaj, kako.  

c) Rodilnik je sklon, po katerem se sprašujemo z vprašalnicama koga/česa.  

č) Opravičilo je vrsta besedila, s katero izrazimo obžalovanje zaradi neljube situacije ali 

storjene napake. 

 

 

 

Ideje za igro definicij kar dežujejo! Le tako naprej! 

 

Zdaj še rešitve včerajšnjih nalog. 

1. Besedilo je publicistično in napisano za obveščanje. Ni strokovno, ker ga niso 

pisali strokovnjaki, in ne dramsko, ker ni pisano za nastop na gledališkem 

odru. 

 

2. Besedilo je javno, saj je objavljeno na spletni stran, ta pa je dostopna in 

namenjena širokemu številu ljudi/javnosti. 

 

3. Neuradni praznik je leta 1713 razglasil francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

Povedek: je razglasil 

Osebek: francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

Predmet: neuradni praznik (v T) 

P. d. č.: leta 1713 



4. Glavni števnik: tisoč sedemsto trinajst 

 

5. Glagol: je razglasil – 3. os., ed., pret., pov. 

 

6. Pridevniki: neuradni, francoski, sončni 

 

7. Samostalniki: praznik, leta, kralj, Ludvik 

 

Kako je šlo? Prosim, sporoči mi, kaj ti je težko, in pošlji mi prvoaprilsko potegavščino! 

 

Ostani dobro! Ostanimo doma, povezani in bomo zmagali!!! 😉 

 

4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

Nekaj nalog je že prišlo. Tiste, ki jih še niste oddali, prosim, da to naredite še danes. 

 

V zadnjih dveh tednih ste veliko pisali, zato bo današnja ura nekoliko bolj sproščujoča. 

Vabim vas k reševanju interaktivnih nalog.  

Vaja iz predlogov: https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3179 

 

Vaja za utrjevanje dovršnih in nedovršnih glagolov: 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/1578 - Ko rešiš te naloge, prepiši glagole v zvezek in 

jim pripiši vidski par. Najdeš par za vsak glagol? 

 

Vaja za utrjevanje nedoločnikov in namenilnikov: 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/2896 - Ko rešiš igrico, uporabi v povedih 3 poljubne 

nedoločnike in 3 namenilnike. 

 

Vaja za utrjevanje medmetov: https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/1718 

 

IZZIV: Nalogo reši, če želiš. Nekateri primeri so rešeni napačno. Ugotoviš, kateri? 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/2814 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3179
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/1578
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/2896
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/1718
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/2814


 

 

 

Pozdravljeni! 

Začnimo uro nekoliko drugače. Rešite nalogo s te povezave: 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/1505 

POZOR! ENA OD REŠITEV JE NAPAČNA! JO NAJDETE? 

 

Preglej si včerajšnjo nalogo. 

Spodnje povedi prepiši v pretekliku. Glej zgled. 

1. Marko popravi motor.            Marko je popravil motor. 

2. Mama kuha kosilo.                 Mama je skuhala kosilo. 

3. Mi snemamo film.                  Mi smo snemali film. 

4. Oni gledajo predstavo.          Oni so gledali predstavo. 

5. Midva igrava karte.          Midva sva igrala karte. 

6. Dekleti barvata sliko.          Dekleti sta barvali sliko. 

7. Vi napišete sporočilo.            Vi ste napisali sporočilo. 

 

Je bilo težko? 

Dovolj je računalnika! 

V berilu boš prebral(a) pesem in iz nje prepisal(a) samo glagole v pretekliku! Ne pozabi, da je 

preteklik ZLOŽENA glagolska oblika. 

 

Katera pesem? METKA IN DED – Napisal jo je Mirko Kunčič. Jo najdeš v kazalu? 

(Če se glagol v pretekliku ponovi, ga tudi ti prepiši še enkrat.) 

V zvezek prepiši besede, ki se rimajo. (mama – ciklama; oče – noče; palec – kazalec …) 

 

Ko končaš, odklopi šolo in se prepusti koncu tedna!  

Želim vam vse dobro! Naredite si čudovit konec tedna!                                

5. ura: 6. a 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/1505

