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DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7. razred – 9. teden     

(25. 5. 2020 do 29. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Smo že v zadnjem tednu meseca maja. Z devetošolci že gulimo nazaj šolske 

klopi, a vsi skupaj se še malo potrudite po svojih najboljših močeh ter skrbno in 

natančno poskrbite za svoje znanje. V tem tednu ne pozabite oddati naloge za domače 

branje, ki jo bomo učitelji ocenili.   

Še naprej spremljate zaposlitve prek XOOLTIMA v eAsistentu, kjer komunikacija 

za delo z večino učencev zelo lepo teče in kjer učitelji tekoče spremljamo vaše 

opravljeno delo. Tudi za morebitna vprašanja smo vam na voljo prek komunikacije v 

eAsistentu. 

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  

Vse dobro in ostanite zdravi.        Aktiv učiteljev slovenščine 

 

Dragi sedmošolci, ta teden boste utrjevali usvojeno znanje in ga preverili.  

 

1. KORAK – PONOVITEV učne snovi  

 

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov, in sicer: 

 Kaj so samostalniki? 

 Razlika med edninskimi in množinskimi samostalniki. 

 Sklanjanje množinskih samostalnikov. 

 Sklanjanje samostalnikov in posebnosti pri sklanjanju. 

 Značilnosti opisa države in opis življenja osebe. 
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V GRADIVU 1 so rešitve preverjanja znanja od prejšnjega tedna. Preveri si rešitve, 

pravilnim odgovorom dodeli točke in seštej. Kakšna bi bila ocena?  

 

2. KORAK – UTRJEVANJE ZNANJA po Brihtni glavci 

 

Utrjuj svoje znanje po Brihtni glavci, in sicer rešeno mora biti vse na: 

 str. 8 od naloge 18. do naloge 29. na strani 12. 

 str. 13 do 15, vse naloge. 

 str. 20 od naloge 12. do naloge 17. na strani 24. 

 str. 25 do 27, vse naloge. 

 str. 33 nalogi 17. in 18. 

 str. 36 in 37. 

Kar nekaj smo reševali že v šoli, a zagotovo je še kaj vaj, ki so ostale nerešene. 

Preglej navedene strani po delovnem zvezku, reši nerešeno in si z rešitvami preveri 

odgovore, ki jih po potrebi dopolni. 

 

3. KORAK – PREVERJANJE ZNANJA 

 

V gradivih (GRADIVO 2) si natisni ali rešuj v zvezek preverjanje znanja o celotni 

učni snovi iz samostalnika.  

V XOOLTIME te čaka naloga: svoji učiteljici/svojemu učitelju v XOOLTIME sporoči 

samooceno; za katero oceno znaš. 

 

4. KORAK – Pripravi in oddaj nalogo za ocenjevanje domačega 

branja 

 

Posveti se izdelavi naloge za domače branje, ki bo ocenjena, in jo oddaj.  

Če je ta tvoj korak za domače branje že opravljen, pa izberi poljubno revijo, 

časopis … in preberi kaj zanimivega. 

Tedenska naloga je opravljena. Super!               

                                                                    Aktiv učiteljev slovenščine 


