
 

SREDA, 22. 4. 2020 

DEKLAMATORJI (6. RAZRED), PESNICE IN PESNIKI (7.-9. RAZRED) TU JE SAMO ZA VAS  

NOVI RAZPIS ZA USTVARJALNE GLAVE IN JEZIKE: 

 

 

Več o razpisu izveste tukaj. 

 

1. ura: 7. b 

 

Dober dan! 

V ponedeljek ste imeli naloženega dela za dve šolski uri. Preglejte, kaj ste 

že rešili, nato pa opravite še tiste naloge, ki ste si jih pustili za danes! 

Se beremo v petek! 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/razpis-za-jubilejno-30-zupancicevo-frulico/


2. ura: 8. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Za začetek pošiljam rešitve nalog, ki jih je bilo treba rešiti v ponedeljek. Prosim, preglej si 

rešitve, pusti vidne napake in zraven pripiši, kako je prav. Če ti katera od rešitev ni jasna, 

mi, prosim, piši, pa ti bom razložila. 

 

Rešitve 
 
4. a) Pokliči me in mi povej, ali boš šla z nami ali ne. 
 Predmetni odvisnik.  
b) Pokliči me, če boš imela kakšno vprašanje. 
 Pogojni odvisnik. 

 
1. b) Čeprav je bil odsoten, je bil z vsem na tekočem.  

Vprašanje: Kljub čemu je bil z vsem na tekočem?  
Odgovor: Čeprav je bil odsoten.  
 
c) Četudi imaš čelado, moraš voziti po predpisih.  
Vprašanje: Kljub čemu moraš voziti po predpisih?  
Odgovor: Četudi imaš čelado.  
 
č) Četudi je pomanjkanje dežja, je žito dobro vzklilo.  
Vprašanje: Kljub čemu je žito dobro vzklilo?  
Odgovor: Četudi je pomanjkanje dežja.  
 
d) Kljub temu da se veliko uči, mu gre v šoli slabo.  
Vprašanje: Kljub čemu mu gre v šoli slabo?  
Odgovor: Kljub temu da se veliko uči.  
 
2. č  
 
3. naloga: Če še nisi, fotografiraj svoje rešitve te naloge in mi jih pošlji.  

 

Predvidoma bom v 3. tednu maja začela z ocenjevanjem. Ocenila vas bom ustno, 

preko videokonference. Pošiljam vam nabor vprašanj, ki pridejo v poštev za to 

ocenjevanje. 

Preučite jih. Po elektronski pošti mi sporočite, pri katerih snoveh se počutite najmanj 

sigurni in katere snovi ali tipe nalog bi želeli utrjevati. 

Po počitnicah se bomo začeli s postopnimi pripravami na ustno ocenjevanje. 

 

 



Ustno ocenjevanje v 8. razredu 

1. Naštej sklone in navedi vprašalnice zanje. (To je pogoj, da te sploh sprašujem 

dalje.) 

2. Prebereš kratko besedilo.  

Ugotoviš in poveš: kdo ga je napisal; kje je bilo objavljeno; ali je umetnostno 

ali neumetnostno; ali je uradno ali neuradno; javno ali zasebno. Vsak odgovor 

moraš utemeljiti. Odgovor brez utemeljitve na šteje. 

3. Koliko stavčna je poved? Utemelji. 

4. Določi stavčne člene (osebek, povedek, predmet (+ sklon), prislovno določilo 

časa/kraja/vzroka/načina). 

5. V povedi poišči glagol in ga določi (os., št., čas, naklon) 

    Glagol postavi v nedoločnik ali v namenilnik. Ustrezno ga uporabi v povedi. 

    Glagolu spremeni naklon (postavi ga v velelnik, pogojnik, povednik). 

6. V povedi poišči samostalnik in ga določi (sp., št., sklon) 

7. Poišči pridevnik in mu določi stopnjo (osnovnik, primernik, presežnik).  

8. Poišči pridevnik in ga stopnjuj. (hiter, hitrejši, najhitrejši) 

9. Poišči osebni zaimek. Povej na koga se nanaša in mu določi št. in sklon. 

10. Poišči števnik. Zapiši ga s številko/z besedo. Določi mu vrsto (glavni ali vrstilni  

11. Razloži poved ali stalno besedno zvezo. 

12. V umetnostnem besedilu poišči poosebitev, okrasni pridevek, primero, 

stopnjevanje, pretiravanje, metaforo, onomatopejo  

13. Katere so značilnosti ljudskega slovstva? 

14. Kdaj je besedilo ljudsko in kdaj umetno? 

 

Kot vidite, je veliko vprašanj, a so vam vsa že znana. Kar potrebujemo, je le še 

urjenje. Ko mi pošiljate svoje naloge, vidim, kaj ste že usvojili in kaj je treba še 

natrenirati. Zato pošiljajte, sprašujte, bodite »sitni«, dokler ne dobite vseh odgovorov 

na svoja vprašanja! – Imamo skupni cilj: doseči čim boljše znanje! 



 

Od maja dalje bom še posebno pozorna na vašo odzivnost. Ta je dokaz, da delate 

sproti. Z njo si bom pomagala pri zaključevanju ocen.  

 
Od tebe torej redno pričakujem naslednje: 

 

1. Pišeš mi vsakič, ko ne razumeš snovi, vaje ali naloge; ko ti ni jasno, zakaj je 

neka tvoja rešitev napačna. 

 

2. Na elektronsko pošto mi NE pošiljaš nalog iz delovnega zvezka, za katere ti 

pošljem rešitve in ki si jih lahko pregledaš sam(a). 

 
 

3. Pošiljaš mi vse naloge, ki zahtevajo tvoje mnenje, primerjavo, tvorbne 

naloge ali naloge, ki jih rešuješ v zvezek. – Za te naloge prejmeš povratno 

informacijo – kako ti je šlo – jaz pa informacijo o tem, če ste vse razumeli in 

če lahko jemljemo snovi naprej. 

 
 

Pred zaključkom današnje »ure« ponovi rabo nedoločnika in namenilnika na tej 

povezavi: https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/nedolocnik_namenilnik/namenilnik_ali_nedoloc

nik_zapisi_2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/nedolocnik_namenilnik/namenilnik_ali_nedolocnik_zapisi_2.htm
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/nedolocnik_namenilnik/namenilnik_ali_nedolocnik_zapisi_2.htm
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/nedolocnik_namenilnik/namenilnik_ali_nedolocnik_zapisi_2.htm


  

 

 

DANES BOMO NA VIDEOSREČANJU UTRDILI GLAGOLSKE ČASE. Rešili 

bomo tudi spodnjo nalogo. 

 

Povedi prepiši tako, da bo vse delal fant! 

1. Maja je pospravila igrače. Maj je … 

2. Tina je prebrala knjigo. Tin je … 

3. Nena je razbila vazo. Neno … 

4. Martina je špricala pouk! Martin … 

5. Dejana je postala zobozdravnica. Dejan … 

6. Mateja bo sporočila spremembe. Matej … 

7. Knjižničarka bo podaljšala izposojo. Knjižničar … 

8. Kuharica bo olupila krompir. Kuhar … 

9. Astronavtka bo trenirala v simulatorju. Astronavt … 

10. Pekovka bo dekorirala torto. Pek … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ura: 6. a 
 



4.ura: 9. a 
 

 

Pozdravljeni! 

RAZPISANIH JE KAR NEKAJ LITERARNIH NATEČAJEV. DATUMI ZA ODDAJO 

PRISPEVKOV SO RAZLIČNI. OPOGUMI SE IN POKAŽI SVETU, KAJ ZMOREŠ!  

V uvodu v današnji dan je še en nov razpis. Oglej si za kaj gre, pomisli, če imaš 

že kaj primernega, med svojimi stvaritvami, ali pa premisli, če bi imel(a) še kaj 

povedati … 

Preglejte si naloge, ki ste jih morali rešiti v ponedeljek.  

1. b, c, č, e 

4. c) Koker španjela, saj ne potrebuje toliko fizične aktivnosti kot labradorci. 

č) Bulmastifa, saj ne potrebuje veliko gibanja in je odličen čuvaj.  

d) Mejni ovčar, saj ga je veliko lažje trenirati kot čivavo, poleg tega potrebuje 

tudi več gibanja.  

e) Zelo pogosto bi moral sesati, saj je za škotskega ovčarja značilno močno 

izpadanje dlak.  

f) Tega ni mogoče trditi, saj tudi med manjšimi psi najdemo dobre čuvaje (kot 

je srednji koder) in med večjimi take, ki niso (npr. zlati prinašalec). 

 

V nadaljevanju preuči rabo ločila, ki ga dokaj pogosto uporabljamo. Danes boš 

spoznal(a) tudi, če ga znaš pravilno uporabljati.  

Na strani 141 si oglej rabo ločila TRI PIKE. 

Reši še naloge na straneh 141 in 142.  

Za danes bodi dovolj. Za ponedeljek, 4. 5. 2020, računajte na video uro. Točen 

čas bom še sporočila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ura: 7. a 
 

 

OGLEJ SI NOV LITERARNI RAZPIS OB UVODU V DANAŠNJI DAN! 

 

Dober dan! 

Današnja ura SLJ je zadnja pred prvomajskimi počitnicami. Zato bi vas 

rada seznanila s pomembnimi informacijami. 

Predvidoma bom v 3. tednu maja začela z ocenjevanjem. Ocenila vas bom ustno, 

preko videokonference. Pošiljam vam nabor vprašanj, ki pridejo v poštev za to 

ocenjevanje. 

Preučite jih. Po elektronski pošti mi sporočite, pri katerih snoveh se počutite najmanj 

sigurni in katere snovi ali tipe nalog bi želeli utrjevati. 

Po počitnicah se bomo začeli s postopnimi pripravami na ustno ocenjevanje. 

 

Ustno ocenjevanje v 7. razredu 

1. Naštej sklone in navedi vprašalnice zanje. (To je pogoj, da te sploh sprašujem 

dalje.) 

2. Prebereš kratko besedilo.  

Ugotoviš in poveš: kdo ga je napisal; kje je bilo objavljeno; ali je uradno ali 

neuradno; javno ali zasebno. Vsak odgovor moraš utemeljiti. Odgovor brez 

utemeljitve na šteje. 

3. Koliko stavčna je poved? Utemelji. 

4. Določi stavčne člene (osebek, povedek, predmet (+ sklon), prislovno določilo 

časa/kraja/vzroka/načina). 

5. V dvostavčni povedi določi glavni in odvisni stavek. Vprašaj se po odvisniku in mu 

določi vrsto. 

6. V povedi poišči glagol in ga določi (os., št., čas, naklon, vid) 

    Glagol postavi v nedoločnik ali v namenilnik. Ustrezno ga uporabi v povedi. 

7. V povedi poišči samostalnik in ga določi (sp., št., sklon) 



8. Poišči pridevnik in mu določi stopnjo (osnovnik, primernik, presežnik).  

9. Poišči pridevnik in ga stopnjuj. (hiter, hitrejši, najhitrejši) 

10. Poišči osebni zaimek. Povej na koga se nanaša in mu določi št. in sklon. 

11. Poišči števnik. Zapiši ga s številko/z besedo. Določi mu vrsto (glavni ali vrstilni  

12. Razloži poved ali stalno besedno zvezo. 

13. V umetnostnem besedilu poišči poosebitev, okrasni pridevek, primero, 

stopnjevanje, pretiravanje, metaforo, onomatopejo  

14. Katere so značilnosti ljudskega slovstva? 

15. Kdaj je besedilo ljudsko in kdaj umetno? 

16. Kdo so predstavniki slovenskega razsvetljenstva/romantike/realizma? 

17. Naštej vsaj 3 slovenske sodobne besedne umetnike (pisatelje, pesnike, 

dramatike). 

Kot vidite, je veliko vprašanj, a so vam vsa že znana. Kar potrebujemo, je le še 

urjenje. Ko mi pošiljate svoje naloge, vidim, kaj ste že usvojili in kaj je treba še 

natrenirati. Zato pošiljajte, sprašujte, bodite »sitni«, dokler ne dobite vseh odgovorov 

na svoja vprašanja! – Imamo skupni cilj: doseči čim boljše znanje! 

 

Od maja dalje bom še posebno pozorna na vašo odzivnost. Ta je dokaz, da delate 

sproti. Z njo si bom pomagala pri zaključevanju ocen.  

 
Od tebe torej redno pričakujem naslednje: 

 

1. Pišeš mi vsakič, ko ne razumeš snovi, vaje ali naloge; ko ti ni jasno, zakaj je 

neka tvoja rešitev napačna. 

 

2. Na elektronsko pošto mi NE pošiljaš nalog iz delovnega zvezka, za katere ti 

pošljem rešitve in ki si jih lahko pregledaš sam(a). 

 
 

3. Pošiljaš mi vse naloge, ki zahtevajo tvoje mnenje, primerjavo, tvorbne 

naloge ali naloge, ki jih rešuješ v zvezek. – Za te naloge prejmeš povratno 

informacijo – kako ti je šlo – jaz pa informacijo o tem, če ste vse razumeli in 

če lahko jemljemo snovi naprej. 

 

 



Zdaj pa si oglej notranje strani in zavihke SDZ. Tu je strnjena vsa snov, ki jo morate 

poznati. Tu so prav vsi »plonkci«! 

Natančno jih preuči. Prosim, da mi po elektronski pošti sporočiš, katerih snovi se 

najbolj »bojiš«. Tako bomo takoj po počitnicah začeli s pripravami na ustno 

ocenjevanje. 

 

Naj bo današnji dan nekaj posebnega za vse vas! 

 


