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Kako rada bi slišala vaše spesnjene laži! 

Med b-jevci so tudi pogumneži: 

Med njimi je deklica, ki je s Kitajske prišla 

in tudi prizna, da nam je karanteno zakuhala! 

     

Le kdo bo naši _ _ _ _ kos? 

    Se bo korona za naše zdravje obrisala pod nos? 

    Ti in jaz in mi vsi se skupaj bomo potrudili 

    in jo z disciplino za vselej odslovili! 

      

 

3. ura: 7. a 
 

4. ura: 7. b 

 

Dober dan, pesniki in pesnice! 

Kako so se včeraj polnile vrstice? 

Ali je zdaj, ko nas je v domove zaprla še zima,  

zrasla v zvezku kaka nova rima? 

 



Za vaše pesmi bi zdaj prišla prav stena naše učilnice! Lahko bi naredili 

tekmovanje med pesmimi  7. a in 7.b! Sicer pa … vi kar pišite, bomo že našli 

način, da odkrijemo najboljše! 

 

Pred novo snovjo imam 1 izziv za vas. Včeraj se je v eno od povedi vmešal 

tiskarski škrat (saj veste, da se jaz nikoli ne zmotim, mar ne?)! Poglejte, kaj je 

naredil: 

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

pesem o sebi v karanteni! 

Kdo zna odpraviti napako? 

 

 

Dovolj zabave! Začnimo zares! Danes boste spoznali, kaj je DEFINICIJA. 

Odprite SDZ na strani 77 in preberite razlago tega pojma. 

Bi znali rešiti nalogo 1 na str. 77? 

Kaj pa vajo 2 na naslednji strani? 

 

Imam eno zamisel. Skupaj z vami (7. a + 7. b) bi rada izdelala družabno igro za 

učence 3. triade. 

 

Če ste končali nalogi v SDZ, napišite v zvezek, na stran za neumetnostna 

besedila, kaj je definicija. Vaša razlaga naj bo kratka!  

Nato za en pojem iz vsakega predmeta, ki ga imate v 7. razredu, napišite eno 

definicijo. Napisano mi pošljite (do konca tedna, saj vas do jutri čaka opis 

življenja osebe). Vaše zamisli bom zbrala in iz njih ustvarila družabno igro za 

čas, ko bomo spet skupaj! 

Katere pojme izbrati? Katerekoli – lahko te, ki jih spoznavate v teh tednih, ali 

tiste, ki ste jih spoznali že septembra … a ne izpustite nobenega predmeta, velja? 

Za danes je to vse! Hvala za vašo pozornost … pa veliko idej, da bo igra res 

dobra! 

 

ALBANA: Učbenik – Čas za slovenščino, str. 74. V zvezek napiši nove slovenske 

besede iz zraven albanski prevod. Nauči se, kaj te besede pomenijo. 

 

Pazite nase! Ostanite zdravi! 

 



 

 

Heja hooooooo … vaše slikanice prihajajo in prav lepe soooooooo!!!! 

 

 

Ali ste prejšnji teden opravili skrivno misijo? Komu ste odvzeli kako zoprno 

nalogo? Je ta oseba to opazila? Se vam je zahvalila? Katere svoje družinske 

dolžnosti bi se pa vi radi znebili? Kaj če bi s kom od domačih vsaj za en teden 

malo premešali in si izmenjali družinska opravila?   

 

 

Pred nadaljevanjem si, prosim, preglej včerajšnje naloge v SDZ: 

2. a) Mitja Zgonc se zahvaljuje Mestni knjižnici Velenje.  

b) Za to, da je lahko v njihovih prostorih predstavil svojo pesniško zbirko.  

c) Mitja je svojo zahvalo utemeljil tako, da je povedal, da so se vsi nastopajoči v 

knjižnici dobro počutili in da mu bo ta dogodek še dolgo ostal v spominu.  

d) Da, saj njegovo besedilo vsebuje vse sestavne dele uradne zahvale (naslov 

sporočevalca in pošiljatelja, kraj in datum, nagovor, jedrni del, končni pozdrav 

ter lastnoročni podpis). Ti deli so tudi pravilno razporejeni na papirju.  

3. Že pred branjem na podlagi zunanje oblike opazimo, da je prva zahvala 

neuradna, druga pa uradna. Po branju opazimo še, da uradna zahvala vsebuje 

več natančnih podatkov kot neuradna, uradno zahvalo Rok piše kot predsednik 

razreda, neuradno pa kot Marjanov nečak, temu primerno v prvi uporablja 

tikanje, v drugi pa vikanje. 

 

Če si zgornje naloge reševal(a) brez težav, bi tudi v testu prejel(a) nekaj lepih 

točk! 

 

5. ura: 8. a 
 



Omenila sem že, da imajo mnogi uradni dopisi vedno obliko uradnega pisma ter 

da jih med seboj ločimo le po »zadevi«, ki jo omenimo nad nagovorom. Prav to 

velja tudi za OPRAVIČILA. 

 

Poleg ustrezne oblike mora opravičilo imeti tudi posebne elemente: v 

njem moramo vedno povedati, KATERI DOGODEK obžalujemo in ZAKAJ 

je do tega prišlo. Razvidno mora biti tudi, kdo se komu opravičuje. 

 

V vsakdanjem življenju ima pravo opravičilo še eno sporočilo: ko se 

opravičujemo za nekaj, kar smo povzročili, damo vedeti, da obžalujemo, kar se 

je zgodilo, da se zavedamo svoje napake in da tega ne bomo več naredili. 

 

V SDZ reši vaji 1 in 2 na strani 95 in 96. 

Ko to rešiš, napiši v zvezek, na stran za neumetnostna besedila, opravičilo. 

Izdelaj si plonkec, kaj mora opravičilo vsebovati. Ko to opraviš, je na vrsti še 

zadnja današnja zadolžitev: 

Napiši uradno opravičilo, v katerem se boš ustrezni osebi opravičil(a), ker nečesa 

nisi/ si nekaj naredil(a). Cilj je napisati uradno opravičilo s sila trapastim, 

nespametnim … izgovorom. Ker bo tvoje opravičilo uradno, moraš paziti na 

zunanjo obliko in na izbor besed. Naslovnika vikaj, tudi če gre za mlajšega 

sorojenca! 

(Mateja, Mirza, naloga je tudi za vaju.) 

 

Do ponedeljka opravičilo oblikujte v wordov dokument in mi ga pošljite po 

elektronski pošti. 

 

Pazite nase in ostanite zdravi! 

 

 

 

 


