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DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7. razred – 5. teden    

(20. 4. 2020 do 24. 4. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

April se že preveša v drugo polovico. Iz dneva v dan smo bližje prvomajskim 

praznikom in počitniškemu oddihu. Je že res, da smo ves čas doma, a zagotovo se 

vsak po svoje veselite prvomajskih praznično-počitniških dni, da si v krogu družine 

brez zaposlitev napolnite baterije za prihodnje izzive pred zaključkom šolskega leta.  

Ta zadnji teden pred počitnicami še stisnite in naredite zaposlitev, ki je še 

vedno namenjena preverjanju in utrjevanju znanja. Potrudite se po svojih 

najboljših močeh ter skrbno in natančno utrjujte svoje znanje.  

Podaljšan čas branja za bralno značko dobro izkoriščate. Nekateri pišete 

elektronska sporočila nam ali knjižničarki, drugi beležite prebrane knjige v zvezke. 

Ker je teh podatkov že kar nekaj, smo se odločili, da pripravimo spletni seznam 

bralne značke, da se nam ne bodo podatki izgubljali. Vsi tisti, ki imate prebrane 

knjige za bralno značko zabeležene v zvezku, vnesite podatke v povezavo 

https://forms.gle/TXyGVyDyu3wmeMhj7. Tja vpiši svoje točne podatke (ime, 

priimek, razred) in dopiši avtorja in naslov knjige, ki si jo prebral/a, s kratko vsebino 

(do največ 5 povedi). Spletni obrazec je pripravljen za štiri knjige; če ste kakšno že 

poročali v šoli, v obrazec vpišete: »Že poročal/a v šoli.« Tudi vse tiste, ki ste nam 

knjige poročali v elektronskih sporočilih, prosimo, da izpolnite spletni obrazec, da 

bodo podatki na enem mestu. Hvala. 

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskih naslovih: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik – vilkot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

Po vsem opravljenem delu pa si privoščite brezskrbne počitnice. V varnem 

zavetju svojega doma počnite, kar vas veseli.  

Lepo preživite počitnice, vse dobro in ostanite zdravi.         Aktiv učiteljev slovenščine 

https://forms.gle/TXyGVyDyu3wmeMhj7
mailto:ninajanezic1976@gmail.com
mailto:urska.jausovec@gmail.com
mailto:vilkot@gmail.com
mailto:monika.kovacic6@gmail.com


2 
 

Ta teden boste utrjevali usvojeno znanje iz jezika, in sicer boste ponovili, kako 

se sklanjajo samostalniki moškega spola. Zdaj je tudi priložnost, da urediš 

zvezek in zapiske v njem. 

 

1. PONOVITEV sklanjanja samostalnikov MOŠKEGA spola 

 

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov o samostalniku. 

Obravnavo te učne snovi smo začeli še skupaj v šoli.   

 

A Samostalniki 

Se še spomniš, kaj so samostalniki?  

 V zvezku poišči učno snov: samostalniki. 

 Preberi si vso učno snov pri samostalnikih: kaj so samostalniki in kaj 

pomenijo. 

 Ponovi imena sklonov in vprašalnice. 

 Oglej si, kako sklanjamo samostalnike. 

 

V pomoč pri ponovitvi si lahko ogledaš razlago, kaj so samostalniki. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA 

 

Oglej si tabelo in poslušaj razlago o sklonih in vprašalnicah na povezavi. 

https://voca.ro/fyntyIgOJxt  

 Ime sklona Vprašalnice Samostalnik 

1. sklon imenovalnik Kdo ali kaj je? knjig-a 

2. sklon rodilnik Koga ali česa ni? knjig-e 

3. sklon dajalnik Komu ali čemu dam? knjig-i 

4. sklon tožilnik Koga ali kaj vidim? knjig-o 

5. sklon mestnik O kom ali o čem se pogovarjam? o knjig-i 

6. sklon orodnik  S kom ali s čim grem? s knjig-o 

Ko samostalnikom spreminjamo končnico glede na število in sklon, pravimo, da 

jih sklanjamo. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA
https://voca.ro/fyntyIgOJxt
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B Sklanjanje samostalnikov moškega spola 

 

 V zvezku preglej in ponovi, kako sklanjamo samostalnike moškega spola. 

 Podrobna ponovitev sklanjanja samostalnikov moškega spola je v 

gradivih. Preglej prosojnice in poslušaj razlago.  

 Če so tvoji zapisi v zvezek kje pomanjkljivi, jih skrbno dopolni. 

 

Če se spomniš te učne snovi in če znaš samostojno sklanjati, je super.  

Če v sklanjanje samostalnikov moškega spola še nisi najbolj prepričan/a, ponovi 

učno snov po zvezku še enkrat.  

 

2. Vaje za utrjevanje znanja 

 

V zvezek napiši naslov Utrjevanje znanja.  

Prepiši spodnja navodila v zvezek ter reši naloge tako, da primere prepišeš. Pri 

iskanju rešitev pravilnega sklanjanja si pomagaj s spletno stranjo 
https://besana.amebis.si/pregibanje/ . 

 

1. Sklanjaj samostalnik NOŽ v tabeli v vseh treh številih. 
 

2. Sklanjano obliko samostalnika NOŽ v dvojini uporabi v smiselnih povedih.  
 

3. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju.  

(NLB) _____________ ima poslovalnico v vseh večjih krajih. 
 

Ali si kje videl (oče) _______________? 

 
Raje se vozim z (motor) _______________. 

 

Pred spanjem sem z (otrok, mn.) _______________ vedno bral. 
 

Belih (čevelj, mn.) _______________ ne maram. 
 
Sestri sem za rojstni dan prinesla šopek (nagelj) _______________. 

 

 

https://besana.amebis.si/pregibanje/
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4. Popravi napake pri sklanjanju samostalnikov moškega spola. Pravilne povedi 

prepiši v zvezek. 

Z Urošom sva šla s kolesi na Golovec.  

Pred ravnateljnom se je lagal.  

Ne morem sodelovati z bratrancom Srečkotom.  

Brez Dragota ne bi bili popolni.  

H karateju hodim z Jakatom Aplincom.  

 

3. Preveri svoje znanje 

 

Svoje znanje preveri v kvizu na spodnji povezavi. Vpiši svoje pravo ime in 

priimek, da bomo učitelji videli, kako si usvojil/a sklanjanje samostalnikov 

moškega spola. 

https://forms.gle/oyH2whyUTovaxXvj9 

 

Je šlo? Seveda, saj si prej temeljito ponovil/a, zato si zagotovo pravilno 

odgovoril/a na zastavljena vprašanja. Bravo. 

 

Ponavljanje in utrjevanje zagotovo koristi tvojemu znanju. 

A da boš učno snov znal/a, se bo treba naučiti tako, kot si se prej, ko smo bili še 

v šoli: večkrat glasno preberi iz zvezka in večkrat ponovi – glasno in tiho v 

mislih. Zvezek imaš doma in v njem se skriva marsikaj, le odpreti ga je treba in 

v njem prebrati. 

Za svoje znanje lahko poskrbiš sam/a. Saj bo šlo, le pogumno, ker ti že dobro 

gre. 

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

 

         

Aktiv učiteljev slovenščine 

https://forms.gle/oyH2whyUTovaxXvj9

