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DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7. razred – 6. teden    

(4. 5. 2020 do 8. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Med prvomajskimi prazniki ste malo predahnili od šolskega dela in si dobili 

moči, da se podate v zaposlitve in izzive meseca maja. Kar korajžno v nove zmage. 

V upanju, da bi delo potekalo še pregledneje, smo si zamislili zaposlitve v 

korakih. Toliko ur slovenščine, kot bi imeli po urniku, toliko korakov je treba 

narediti. Na primer: če bi imeli štiri ure slovenščine po urniku v šoli, moraš doma 

opraviti štiri korake, ki te pripeljejo skozi tedensko zaposlitev.  

Potrudite se po svojih najboljših močeh ter skrbno in natančno poskrbite za 

svoje znanje.  

Si že vpisal/a podatke o prebranih knjigah za bralno značko v spletni obrazec? 

Če tega še nisi naredil/a, potem kar takoj vnesi prebrane knjige v povezavo 

https://forms.gle/TXyGVyDyu3wmeMhj7.  

 

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 iz jezika, in sicer 

boste ponovili značilnosti opisa ob besedilu opis življenje osebe. Sledi 

spodnjim korakom … 

 

https://forms.gle/TXyGVyDyu3wmeMhj7
mailto:ninajanezic1976@gmail.com
mailto:urska.jausovec@gmail.com
mailto:vilkot@gmail.com
mailto:monika.kovacic6@gmail.com
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1. KORAK – OPIS ŽIVLJENJA OSEBE 

 

A OPISI 

 

Se še spomniš, kaj je značilno za opise?  

Po zvezku za slovenščino ponovi, kaj je opis in kaj je za opis značilno. 

Obravnavo te učne snovi imaš v zvezku pred samostalniki, ko smo obravnavali 

opis države še skupaj v šoli.  

Če se tega spomniš in če s tem nimaš težav, lahko ta del zaposlitve preskočiš in 

se lotiš opisa življenja osebe (B).  

Vsi tisti, ki vam ta del učne snovi manjka, pa ponovite značilnosti opisa po 

spodnji tabeli.  

 

Zelo pomembno je, da ločiš med OPISOM in PREDSTAVITVIJO. Opis navaja 

točne in preverjene podatke brez osebnega mnenja. Predstavitev pa navaja 

tudi mnenje pisca in velikokrat skuša vplivati na bralca, ga prepričati, 

navdušiti. 

OPIS PREDSTAVITEV 

Bistveni, točni podatki Zanimivosti, posebnosti 

Brez osebnih občutij Skuša pritegniti bralca, ga navdušiti 

Glagoli v sedanjiku Glagoli v sedanjiku, pri zgodovini 
lahko tudi v pretekliku 

Enopomenske in strokovne besede Večpomenke  

Osnovni podatki – ime, lega, velikost, 
sosednje države, podnebje, 
prebivalci, jezik, državni simboli, 
mesta, jezera, gospodarstvo, naravna 
in kulturna dediščina.  

Podatki o legi, pokrajini, prebivalcih, 
pripovedovanje o hrani, običajih, 
predstavljanje znamenitosti 

 

Če želiš, si lahko ogledaš še posnetek opis države Slovenije in v njem opazuješ 

značilnosti opisa. 

https://www.youtube.com/watch?v=i0ANXWx9oG4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i0ANXWx9oG4
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B OPIS ŽIVLJENJA OSEBE 

 

Preberi besedilo.  

 

LUCIJA POLAVDER (opis življenja osebe) 
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Preberi vprašanja in USTNO odgovori. Odgovore poišči v zgornjem besedilu. 

- Kdo je Lucija Polavder?  

- Kdaj je začela trenirati judo? 

- Kolikokrat dnevno navadno trenira? 

- Kam mora po vsaki uspešni tekmi? 

- Kdaj in s kom analizira svoje boje? 

 

RAZLAGA 

Opis življenja osebe ima vse značilnosti opisa, torej besedilo vsebuje natančne 

podatke o osebi: ime, priimek, starost, kje oseba živi, s čim se ukvarja, kaj 

počne v prostem času, kako poteka njen dan – kaj počne zjutraj, čez dan, 

zvečer, kaj je njeno vodilo … Tudi v tem opisu NE navajamo svojega mnenja o 

osebi, ampak samo točne podatke. 

 

Razlago lahko tudi poslušaš na https://voca.ro/a5PTn4Frer0 . 

 

Lahko si ogledaš še primer opisa življenja deskarja Žana Koširja. 

https://www.youtube.com/watch?v=uCD-OmJ_inI 

 

V ZVEZEK PREPIŠI 

 

Opis življenja osebe je besedilo, ki opisuje življenje posameznika. Pri tem 

predstavi, kdo je oseba, kaj počne v običajnih dnevih in tistih posebnih. 

Predstavljeni so tipični dogodki, opravila, dejavnosti posameznika v 

ustreznem časovnem zaporedju, kot se dogajajo. Glagoli so  v sedanjiku in v 3. 

os. ed., npr. Matej živi v Žalcu ... 

Tudi to besedilo je členjeno na odstavke, in sicer:  

 UVOD – povemo, o kom bomo govorili – osebo opišemo z osnovnimi 

podatki (ime, priimek, starost, kje živi, s čim se ukvarja …). 

 JEDRO – po ustreznem zaporedju opišemo opravila te osebe, kaj počne 

in s čim se ukvarja med tednom, ob posebnih dneh, v prostem času, 

med počitnicami … kaj rada počne, česa ne mara … 

 ZAKLJUČEK – navedemo zanimivost te osebe, ki nas je še posebej 

presenetila oz. jo želimo poudariti. Lahko navedemo tudi misel, ki to 

osebo zaznamuje. 

https://voca.ro/a5PTn4Frer0
https://www.youtube.com/watch?v=uCD-OmJ_inI
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V zvezek izdelaj miselni vzorec o življenju Lucije Polavder. Pomagaj si s 

spodnjim ogrodjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KORAK – DELO Z BESEDILOM 

 

Vaje v delovnem zvezku (če ga nimaš, so kopije v GRADIVIH). 

BRIHTNA GLAVCA 7, str. 40 do 43, naloge od 1 do vključno 12. 

 Preberi (enkrat glasno, drugič tiho) besedilo o življenju Klare Jagodic. 

 Reši vaje povezane s prebranim besedilom. Tako utrjuješ značilnosti 

opisa in preveriš svoje razumevanje besedila. 

 Preveri si rešitve vaj z rešitvami iz DZ – pomanjkljive odgovore skrbno 

dopolni. 

PREVERI SE 

Bi zdaj znal/a ponoviti, kaj je značilno za besedilo opis življenja osebe?  

Če ja, super. Če pa ti ta vrsta besedila še ni povsem razumljiva, ponovno 

poslušaj razlago in preberi zapis v zvezek. 

 

Opis življenja 

Lucije Polavder 
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3. KORAK – USTVARJANJE po dnevu dejavnosti 

 

V tem tednu si izvedel doma tudi dan dejavnosti, in sicer dan zdravja. V šoli smo 

se o tem pogovarjali in izmenjevali mnenje, zato smo se odločili, da ti damo 

priložnost, da zapišeš, kako si preživel/a dan zdravja doma. Če ti je bolj v 

spominu ostal kulturni dan, se lahko navežeš tudi nanj. 

Spodbujamo ustvarjalnost brez meja – kako si preživel/a dan zdravja doma, 

lahko izraziš svoje mnenje, lahko opišeš potek dneva, lahko opišeš, kako si 

poskrbel ta dan za svoje zdravje, lahko napišeš pripoved o doživetju, lahko 

zapišeš, kaj zabavnega se ti je zgodilo, lahko celo napišeš pesmico ali kako 

drugače poustvariš domače dogajanje.  

Kako ustvarjati? 

 Izberi temo – o čem boš pisal/a? 

 Izberi obliko besedila, ki ga boš napisal/a – opis, pripoved, mnenje, 

pesem … 

 Napiši besedilo. 

 Besedilo vsaj dvakrat preberi, dopolni svoj zapis in popravi napake. 

 Besedilu daj zanimiv naslov. 

 Zapis deli učiteljem (če želiš): natipkaj ga v spodnjo povezavo, kjer 

zbiramo zanimive ustvarjalne izdelke učencev, saj želimo izdati šolsko 

literarno glasilo. Kar nekaj jih že imamo in zelo veseli bomo tudi tvojega. 

 

https://forms.gle/RzBn4M7nYqBhT1tr9 

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

 

 

 

Aktiv učiteljev slovenščine 

https://forms.gle/RzBn4M7nYqBhT1tr9

