
TOREK, 24. 3. 2020 

3. ura: 7. a 
 

 

Dober dan!  

Kako so ti šle včerajšnje naloge v SDZ? Verjamem, da ti niso povzročale težav!  

Iz tretje naloge je bilo moč razbrati še eno značilnost besedilne vrste opis življenja osebe. Dogodki 

morajo biti predstavljeni v takem zaporedju, kot se dejansko dogajajo. Na ta način je besedilo veliko 

bolj razumljivo! 

Do četrtka bodi opazovalec. V zvezku, na strani za neumetnostna besedila spusti prostor za naslov. 

Na robu strani napiši le kraj in današnji datum.  Nato izdelaj tabelo. Za vsako osebo v gospodinjstvu 

izdelaj en stolpec. Za vsakega od vas po spominu zapiši, kaj vse počne čez dan. Potrudi se, da te 

naloge razporediš v takem zaporedju, kot se dejansko zvrstijo.  Bodi natančen opazovalec. Danes in 

jutri natančno opazuj, če si se spomnil(a) vsega in če si vse vnesel/vnesla v svojo tabelo. Po potrebi 

razpredelnico še dopolni.  

Ko je tvoja tabela zapolnjena, se prepusti interaktivnim igram za ponovitev slovnice. Danes boš 

ponovil(a) stavčne člene. (Če želiš, jih lahko najprej ponoviš ob tabeli na platnicah SDZ.) Nato pa … 

Zavihaj rokave! Naloge najdeš tukaj. 

Se strinjaš z vsemi rešitvami? Če bi ti kateri primer rešil(a) drugače, si ga zapiši v zvezek in me vprašaj 

po njem.  

 

 

 

 

 

Dober dan! 

Si včeraj izvedel(a) kaj novega o Gani? Morda lahko na spletu najdeš odgovore na svoja vprašanja o 

slikah. Poskusi! 

Ker nas danes čaka nova vsebina, te vabim h kratki možganski telovadbi. Najprej reši nekaj 

interaktivnih nalog. Najdeš jih tukaj. 

Je bilo hudo? Prepričana sem, da ne!  

Spomniva se: glagol, ki mu lahko določimo osebo, število in čas, je tudi povedek. Koliko povedkov je v 

5-stavčni povedi? (Natanko toliko, kolikor je tvoja najljubša ocena!) 

Včeraj si spoznal(a) besedilno vrsto opis življenja ljudi neke države ali skupnosti. Čeprav imajo 

življenja posameznikov iste skupnosti veliko podobnega, ima vsak med nami tudi svojo »funkcijo« ali 

posebno področje, na katerem deluje, in se zato naš vsakdan dejansko razlikuje od vsakdana naših 

prijateljev, mam, očetov, sosedov ipd.  

4. ura: 7. b 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/stavcni_cleni/index.html
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6vaj8xec4g


Preberi si, kaj vsebuje besedilna vrsta OPIS ŽIVLJENJA OSEBE. Podatke najdeš v SDZ na strani 73. Kar 

se ti zdi pomembno, podčrtaj.  

Zdaj preberi še besedilo iz naloge 1 na isti strani (73-74). Ali to besedilo vsebuje vse, kar mora imeti ta 

besedilna vrsta? 

Reši še naloge 2-5 na strani 74. 

Bodi dovolj za danes. Želim ti čudovit dan! 

Pazi nase in ostani zdrav(a)! 

 

 

 

Kako je šlo oblikovanje knjižice? Preveri svoje razumevanje. 

1. Dva lista položi enega na drugega. 2. Lista (enega na drugem) zelo natančno  prepogni na pol.                                                                                                                                                                                                                                                            

                               

3. Po teh korakih nastane taka knjižica:                                

 

Ponoviva: Na naslovnici naj bo naslov pesmi, ki jo predstavljaš, ime avtorja pesmi in avtorja slikanice. 

Naslovnica bo lepša, če bo tudi na njej risba, ki je vsebinsko povezana s pomenom pesmi. 

Na hrbtno stran platnice zapiši zahtevane podatke o avtorju. 

 

Vsaka kitica naj bo ilustrirana na eni strani. V primeru, da imaš več prostih strani, kot je kitic v pesmi, 

lahko posamično kitico ilustriraš čez dve strani. 

Ko vsebinsko končaš svojo slikanico, vzemi šivanko in nit. Namesto niti lahko uporabiš volno.  

5. ura: 8. a 
 



Slikanico odpri na sredini. Zašil(a) jo boš z dvema šivoma. Nit vstavi v šivanko in konca niti zavozlaj. 

Naj bo vozel čim manjši. 

                                                               

Šivati začni na notranji strani. Pri tem zapiči šivanko na sredino pregiba, kot to kaže slika. 

Naslednja luknja naj bo z zunanje strani, prav tako s sredine pregiba. Naslednje šive vleci ves čas skozi 

isti luknjici.    

Naredi dva šiva: enega na zgornji polovici pregiba in drugega na spodnji. 

Ko zaključiš s šivanjem, je tudi tvoja slikanica končana! 

 

V zvezek, na strani za umetnostna besedila, napiši naslov izbrane pesmi. V nekaj povedih povzemi 

njeno vsebino, nato izpiši 3 različna pesniška slogovna sredstva in jih poimenuj. Če meniš, da v izbrani 

pesmi ni 3 različnih, se lahko katero od njih podvoji. 

Svoje rešitve iz zvezka lahko fotografiraš in zaprosiš starše, naj mi jih pošljejo po elektronski pošti. (Če 

in ko utegnejo.)  

 

S tem korakom je tvoje današnje delo za slovenščino končano! Naredi si lep dan! 

Pazi nase! Ostani zdrav(a)! 

 

 

 


