
POUK NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7 

 

Dragi učenci! 

Pošiljam vam navodila za pouk na daljavo. Kljub temu da se ne bomo učili skupaj v razredu, vas prosim, 

da k šolskemu delu na daljavo pristopite resno in odgovorno. Za vas bom pripravljala navodila, kaj v 

delovnem zvezku rešiti oz. katero učno snov usvojiti. 

POMEMBNO: Če česa ne razumeš, mi takoj pošlji vprašanje, da te usmerim in ti 

pomagam.   

Učiteljica Karmen Rauter 

 

 

Navodila za ponedeljek, 16. 3. 2020, in torek, 17. 3. 2020 

TEMA: PREDLOG 

POTREBŠČINE: delovni zvezek za slovenščino številka 2, str. 17-24.  

 

Pri tej enoti boš utrdil že znano snov. Gre za besedno vrsto, s katero se srečaš že 

na razredni stopnji, imenuje pa se predlog. 

Predlogi so naslednje besede: na, ob, pri, v, s, z, k, h, med, zaradi, za, od, do … 

Spomni se pravila za rabo predlogov s in z.  

S stoji pred soglasniki, ki se skrivajo v povedi: TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. 

Spomni se tudi pravila za rabo predlogov k in h. 

H stoji pred besedami, ki se začnejo na k g.  

Zelo pomemben podatek, ki velja za predlog je tudi ta, da se po njem ne 

moremo vprašati. Večinoma stojijo pred samostalniki oz. samostalniškimi 

zvezami, tudi pred zaimki. Tako določajo sklon besedi, pred katero stojijo. 

Naj te spomnim na sklone. Skloni in njihove vprašalnice so: 

IMENOVALNIK (KDO ALI KAJ) 



RODILNIK (KOGA ALI ČESA) 

DAJALNIK (KOMU ALI ČEMU) 

TOŽILNIK (KOGA ALI KAJ) 

MESTNIK (O KOM ALI O ČEM) 

ORODNIK (S KOM ALI S ČIM) 

 

Ko rešiš naloge, si naredi v zvezek kratek povzetek o predlogu. 

 

Do učne snovi lahko dostopaš tudi preko portala učimte.com, na katerem so tudi 

rešitve. 

 

Želim ti uspešno učenje! 

 

Učiteljica Karmen 

 

Navodila za sredo, 18. 3. 2020, in petek, 20. 3. 2020 

TEMA: SEZNAM 

POTREBŠČINE: delovni zvezek za slovenščino številka 2, str. 25-27. 

 

S seznami se v življenju srečujemo na vsakem koraku. Tako si naredimo seznam 

živil, ki jih moramo v trgovini kupiti, napišemo seznam potrebščin, ki jih 

potrebujemo za nemoteno šolsko delo itd. V delovnem zvezku se boš srečal s 

seznamom, ki je prikazan v obliki tabele. Dobro ga preberi in reši naloge.  

Pravilo na str. 27 prepiši v zvezek.  

 

 



TEMA: domače branje Janja Vidmar, Elvis Škorc, genialni štor 

POTREBŠČINE: knjiga J. Vidmar, Elvis Škorc, genialni štor 

 

To knjigo imaš doma. Dobil si jo, ko smo bili na obisku v Splošni knjižnici 

Ljutomer. Knjigo preberi. Je zelo zanimiva in duhovita. Nato reši naslednje 

naloge.  

DOMAČE BRANJE – J. VIDMAR, ELVIS ŠKORC, GENIALNI ŠTOR 

1. Pri kateri založbi je knjiga izšla? Ali ima ilustracije? 

2. Kako je knjiga zgrajena? Ima mogoče kakšen predgovor? Kaj piše v njem? 

Kaj pa poglavja? Koliko jih je? 

3. Kdo je glavna književna oseba v knjigi? Na podlagi primerov iz besedila, 

označi to osebo. 

4. Kdo so stranske književne osebe? Kaj o njih izveš iz besedila? 

5. Kje vse se zgodba odvija? Prepiši primere iz knjige.  

6. Od kdaj do kdaj traja zgodba? 

7. Napiši obnovo prebrane knjige.  

8. Napiši najmanj deset povedi, ki so ti bile smešne. Avtorica Janja Vidmar je 

namreč znana po tem, da je njen način pripovedovanja duhovit, humoren, 

poln nenavadnih primer, besednih zvez.  

9. A imata z Elvisom mogoče kakšne skupne težave. Če da, katere? S katerimi 

težavami se pa srečuješ ti? 

10.  Poišči nekaj podatkov o avtorici knjige Janji Vidmar.  

11.  Poišči podatek o tem, ali je pisateljica Janja Vidmar že bila na naši šoli.  

 

Vse odgovore pošlji na moj elektronski naslov do 27. 3. 2020.  

Ko se vrnemo v šolo, bomo preverjali domače branje. Vsak izmed vas bo posebej 

zadolžen za predstavitev naslednjih poglavij v knjigi: 

Ariana: 1., 2., 3. poglavje 

Tia: 4., 5., 6. poglavje 

Tai: 7., 8. poglavje 



Rok: 9., 10. poglavje 

Sandi: 11., 12. poglavje 

Jaka: 13., 14. poglavje 

Anej: 15., 16. poglavje 

Jan: 17., 18. poglavje 

Aljaž: 19., 20. poglavje 

Janica: 21., 27. poglavje 

Izabel: 22., 27. poglavje 

Alina: 23., 26. poglavje 

Laura: 24., 25. poglavje 

Sara: 25., 26. poglavje 

  

  

 

 

 

 

 

 


