
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7. razred – 4. teden    

(14. 4. 2020 do 17. 4. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Minil je že mesec, odkar smo bili nazadnje skupaj v šoli. Čeprav nam doma čas 

teče povsem drugače, kot nam je tekel v šoli, je ta mesec hitro minil in zunaj nas 

vsak dan pozdravlja toplo pomladno sonce.  

V ponedeljek si privoščite z družino prijetno velikonočno praznovanje, nato pa 

le pogumno nad zaposlitve, ki so tokrat prilagojene krajšemu tednu in namenjene 

utrjevanju znanja. Verjamemo, da se boste tudi tokrat potrudili po svojih močeh 

ter skrbno in natančno utrjevali svoje znanje.  

Knjižničarka Mojca nam je poslala seznam vseh tistih, ki ste ji poslali obnove 

knjig za bralno značko. Učitelji smo si pridne bralce že zabeležili v svoje sezname. 

Super, nekateri ste že opravili bralno značko, vsi drugi pa kar pogumno: Vzemite 

knjigo v roke in se podajte v raziskovanje knjižnih svetov! 

V teh časih se pogosteje srečujete s pisanjem najpogosteje elektronskih 

sporočil. Opazili smo, da ste nekateri pri tem še nekoliko nerodni, zato nekaj 

nasvetov za izboljšanje elektronskega sporazumevanja: 

 Ko pišeš elektronska sporočila, je to tako, kot če začneš pogovor v živo. Vedno 

se najprej pozdravimo – Spoštovani (če pišeš učiteljem) in Pozdravljen/a (če 

pišeš prijateljem). 

 V ZADEVO z besedno zvezo napišeš, kaj je namen tvojega besedila, npr.: 

Vprašanje, Obvestilo, Gradivo, Bralna značka …  

 Nato napišeš, kaj želiš in se izražaš v lepi slovenščini z vsemi črkami in ločili.  

 Na koncu sledi pozdrav (Lep pozdrav) in podpis z imenom in priimkom, da 

naslovnik iz podpisa vidi, kdo mu piše.  



 

Naslednjič se boste pri pisanju elektronskega sporočila spomnili našega 

nasveta, kajne? Vemo, da vam bo uspelo. 

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  

Naredite si lepe velikonočne praznike, vse dobro in ostanite zdravi.   

  

Aktiv učiteljev slovenščine 

 

Ta teden bomo utrjevali usvojeno znanje iz književnosti. Zdaj je tudi priložnost, 

da urediš zvezek in zapiske v njem. 
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1. Pregled opravljenega dela na daljavo 

 

Najprej preveri odgovore na vprašanja pri posameznih že obravnavanih 

vsebinah. Se še spomniš, odgovori morajo biti zapisani v povedi – z veliko 

začetnico in končnim ločilom.  

Tvoj odgovor se lahko razlikuje od spodaj navedenega, a mora pomensko 

vsebovati besedo, ki je v krepkem tisku. 

 

A V prvem tednu si ob branju basni Mravlja in muren ter Volk in jagnje 

spoznal/a basni. 

 

Mravlja in muren (B 7, str. 119) – Basen je tudi tvoja 

 V basnih nastopata mravlja in muren, volk in jagnje. 

 Navadno v basnih nastopajo do tri književne osebe, običajno dve. 

 V basni nastopa malo oseb, ker je kratka zgodba, ki temelji na 

dvogovoru/pogovoru med navadno dvema osebama. 

 V basnih avtor pripoveduje kratko zgodbo, da bi nas česa naučil. 

 Muren čez poletje ni nič delal, zato je bil pozimi lačen. Šel je do mravlje, 

ki mu ni hotela dati hrane. Rekla mu je, da naj zdaj živi, kakor hoče, če je 

prej samo užival. 

 Sporočilo v pregovoru: Kakor si boš postlal, tako boš spal. 

 

Volk in jagnje (B 7, str. 117) – Basen je tudi tvoja 

 Volk je nesramen in jagenjčka obdolži, da mu je skalil vodo/da je 

jagenjček volka obdolžil laganja. Volk jagenjčka imenuje: capin, tolovaj, 

falot.  

 Volkove obtožbe so zaničljive/nesramne in si jih izmišljuje. Volk je lačen 

in ne želi, da bi izgledal krvoločen, ker bi brez razloga ubil jagenjčka in ga 

pojedel, zato želi, da bi upravičil svoje ravnanje. Jagenjčka želi obtožiti 

nečesa, da bi upravičil, da ga poje. 

 Jagenjček se brani z resnico in z volkom govori prijazno/vljudno/ 

spoštljivo. Jagenjčkovo govorjenje kaže na to, da je prijazen/pameten. 

Resnica je na strani jagenjčka, a moč je na strani volka, ki si izmisli 

razlog, da jagenjčka poje, ker je močnejši. 

 



Volk in jagnje – Male učenosti 

 Nauk basni je, da je šibkejši vedno kriv; da ima močnejši vedno prav. 

 Basen pripoveduje avtor (I. A. Krilov), ker reče: jaz vas basni bom učil. 

 Kraj dogajanja je ob potoku, čas dogajanja pa ni znan. 

 Značilnosti v prebrani basni so: živali govorita, živali imata značaj, basen 

ima nauk. 

 

B V drugem tednu si spoznal/a značilnosti dramskega besedila ob 

besedilu Narobe stvari v mestu Petpedi. 

 

a) Kaj je bilo v mestu Petpedi prepovedano?  

V mestu je bilo prepovedano petje. 

b) Pojasni, kako se župan izda in kakšen odnos ima do petja?  

Ob igralcih, ki pojejo, se župan izda tako, da tudi sam zapoje pesem. Župan ima 

rad petje, a ne sme peti. Sam pove, da ko je zapel, ni bil on, ampak je bil to on 

nekoč.  

c) Kaj se razkrije v besedilu, kdo je v mestu pravzaprav prepovedal petje?  

Petje je prepovedal Tintan. 

č) Kdo je Tintan in s čim ustrahuje mesto?  

Tintan je najpametnejši, najbogatejši in najmočnejši meščan. Mesto ustrahuje 

s tem, da grozi, da bi uničil mesto/pogubil mesto. 

d) Kaj igralce prosi županova hči?  

Županova hči Mini prosi igralce, da naj ne ubogajo župana in policaja/da naj 

ostanejo/da naj ne odidejo, ker ima rada gledališče. 

e) Kaj meniš, je županovi hčeri uspelo? Zakaj tako misliš? 

Pravilni odgovor je lahko DA ali NE, ki ga ustrezno utemeljiš/pojasniš, zakaj tako 

misliš. 

Na primer: Da, uspelo ji bo, ker je edinka in županjo za njo zelo skrbi, zato ji 

bosta starša ustregla.  

ALI 

Ne, ne bo ji uspelo, ker je prepoved v mestu in se vsi bojijo Tintana, ki jih straši. 

 



C  V tretjem tednu si spoznaval/a pesmi pesnika Toneta Pavčka. 

 

a) Kaj je značilno za pravo pesem? Pomagaj si s 1. kitico.  

Prava pesem se piše sama, se bere sama in je kakor mama. 

b) Kdaj se piše prava pesem? Navedi vsaj tri podatke.  

Prava pesem se piše zjutraj, zvečer, ponoči in čez dan. Prava pesem se piše noč 

in dan. 

c) Pojasni, pod katerimi pogoji nastane prava pesem. Pomagaj si s 3. kitico.  

Prava pesem nastane, če ti sreča v besedo kane – če imaš srečo, če beseda 

ostane, če besede kdo ne ukrade, če ne propade.  

d) Pojasni, kaj pomeni, da je pesem z rano in rožo zaznamovana. Odgovori s 

svojimi besedami.  

To pomeni, da pesem nastane o tem, kar čutiš – srečo, žalost. Z rano 

zaznamovana pesem pomeni pesem, ki nastane ob žalostnih dogodkih – z 

bolečino, žalostjo; z rožo zaznamovana pesem pomeni, da pesem nastane ob 

nečem lepem, ob ljubezni, sreči. 

e) Koliko kitic ima pesem? 

Pesem ima tri kitice. 

f) Ali so kitice po številu verzov enake ali različne? Utemelji svoj odgovor.  

Ne, kitice so različno dolge. Prva kitica ima 6 verzov, druga kitica ima 8 verzov 

in tretja kitica ima 6 verzov. 

g) Iz zadnje kitice v parih izpiši besede, ki se rimajo. 

Rimane besede so: kane – ostane; ukrade – propade; nastane – zame. 

 

Tako, odgovori so preverjeni. Zagotovo ti je šlo dobro in si vestno poskrbel/a za 

svoje zapise v zvezek. 

 

V prejšnjih treh tednih si tudi poustvarjal/a. Nastala so kratka dramska 

besedila, misli o šolanju doma in prvi pesniški poskusi. Nekaj zanimivih zapisov 

in pesmic ste že delili z nami. Če še kdo želi deliti svoje mnenje ali pesem z 

nami, lahko po naredi na spodnji povezavi.  

https://forms.gle/ccXXpJwkw1mjCj2f7  

https://forms.gle/ccXXpJwkw1mjCj2f7


2. Ponovitev učne snovi  

 

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov s književnosti. 

Kar nekaj te učne snovi smo obravnavali še skupaj v šoli.   

 V zvezku poišči učno snov: pripovedke, bajke, basni in pesmi. 
 

 Preberi si vso učno snov pri zgoraj navedenih sklopih. 
 

 Ponovi: kaj je pripovedka, kaj je bajka, kaj je basen in kaj je lirska pesem. 
 

 Po berilu in zvezku preglej besedila, ki smo jih brali – Ajda in Slovenci, 

Kralj Matjaž, Pegam in Lambergar, Vila, Volkodlak, Odisej na otoku 

Kiklopov, Mravlja in muren, Volk in jagnje, T. Pavček: Pesem. 

 

Če se spomniš, o čem zgoraj našteto besedilo govori, je super.  

Če katerega besedila ne znaš na kratko ustno obnoviti, je zdaj čas, da o njem 

ponovno prebereš v zvezku ali berilu ali gradivu. 

 

Verjamem, da se trudiš in skrbno ponavljaš zgoraj navedeno učno snov. Če 

se ti kje pojavlja kakšno vprašanje ali dvom, se lahko obrneš na svojega učitelja 

ali učiteljico. Če pa znaš in si s svojim znanjem zadovoljen/a, pa še spodaj 

preveri svoje znanje.  

In ne pozabi, zvezek imaš doma in v zvezku se skriva marsikaj, le odpreti ga 

je treba in v njem prebrati. 

 

3. Preveri se … 

 

V zvezek napiši naslov Preverjanje znanja.  

Prepiši spodnja vprašanja ter nanje natančno odgovori v dolgih odgovorih. 

Če za kateri odgovor nisi prepričan/a, ga poišči v zvezku. 

1. Pojasni, v čem se razlikujeta pripovedka in bajka. 

2. Navedi tri značilnosti, po katerih prepoznaš basen.  

3. Pojasni razliko med lirsko in epsko pesmijo. 



4. Napiši naslova dveh basni, ki ju poznaš.  

5. Napiši ime in priimek enega slovenskega pesnika in naslov ene njegove 

pesmi. 

 

Če želiš, lahko svoje znanje preveriš tudi v spodnjem kvizu. 

https://forms.gle/1Ae9HHq9mU6pXp499  

 

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

odgovoril/a na zastavljena vprašanja. Bravo. 

 

Ponavljanje in utrjevanje znanja bo zagotovo koristilo tvojemu znanju. 

A ne pozabi, da boš učno snov znal/a, se bo treba naučiti. 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. 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/1Ae9HHq9mU6pXp499

