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

(11. 5. 2020 do 15. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Nadaljujemo z delom v drugem tednu meseca maja. Zaposlitve v korakih so 

stekle, zato se jih skrbno lotite tudi tokrat. Potrudite se po svojih najboljših močeh 

ter skrbno in natančno poskrbite za svoje znanje.  

Navodila so objavljena tudi v XOOLTIME v eAsistentu. Če imate možnost, ga 

uporabljajte, saj tam učitelji dnevno spremljamo vaše delo, tudi komunikacija med 

nami bo lažje potekala.  

Priložili smo tudi obvestilo o ocenjevanju znanja, ki si ga preberi in se 

pripravi na ocenjevanje. 

 

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, kako 

se sklanjajo samostalniki ženskega in srednjega spola. Zdaj je tudi priložnost, 

da urediš zvezek in zapiske v njem. 
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1. KORAK – PONOVITEV sklanjanja samostalnikov ŽENSKEGA 

spola 

 

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov o sklanjanju 

samostalnikov. Obravnavo te učne snovi smo začeli še skupaj v šoli.   

 

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

 Podrobna ponovitev sklanjanja samostalnikov ženskega spola je v 

gradivih – GRADIVO 1. Preglej prosojnice in poslušaj razlago.  

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

 

2. KORAK – PONOVITEV sklanjanja samostalnikov SREDNJEGA 

spola 

 

Zdaj pa ponovi še, kako sklanjamo samostalnike srednjega spola. 

 V zvezku preglej in ponovi, kako sklanjamo samostalnike srednjega 

spola. 

 Podrobna ponovitev sklanjanja samostalnikov srednjega spola je v 

gradivih – GRADIVO 2. 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.  

 

3. KORAK – 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/ . 

https://besana.amebis.si/pregibanje/
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1. Sklanjaj samostalnika LADJA in DREVO v tabeli v vseh treh številih. 
 

2. Izberi EN zgoraj sklanjan samostalnik in njegovo obliko za dvojino uporabi v 

smiselnih povedih.  
 

3. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju. Pravilno poved prepiši v 

zvezek. 

Ne smemo odpirati tujih (pismo) __________. 

Po hudem neurju je na tleh ležalo več (deblo) ______________. 

V našem naselju je zraslo več (poslopje) _____________. 

Si že pisal svojemu (dekle) __________? 

Priimek napiši z (ime) ___________. 

Pogovarjajo se o (vreme) ________________. 

Iz (pero) __________ mu je kanila kaplja črnila. 

Plašno se je deklica približala neznani (gospa) ________________.  

Pri tisti (gospa) ___________ smo jedli kolače. 

Z (mati) __________ smo odšli na nedeljski izlet. 

K (babi) ______________ smo nesli sveže piškote. 

 

4. Popravi napake pri sklanjanju samostalnikov ženskega in srednjega spola. 

Napaka se skriva v podčrtanem samostalniku. Pravilne povedi prepiši v zvezek. 

Gospej direktorici je pripovedovala o izletu. 

Izbiral je med dvema možnostma. 

Za seboj ni pospravil mizo. 

Hčero je opozorila na točen prihod. 

Oba nadstropja sta bila poplavljena. 

Čevlje je odložila na lestvo.  

Pred morjom se pozanimaj o vremenu. 

Tega peciva nisem pripravila z jajcam. 
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4. KORAK – 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 

ženskega in srednjega spola. 

https://forms.gle/HWExdQyzjF1kRmPn8 

 

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

odgovoril/a na zastavljena vprašanja. Bravo. 

 

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

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

 

         

Aktiv učiteljev slovenščine 

https://forms.gle/HWExdQyzjF1kRmPn8

