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DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 7. razred – 8. teden     

(18. 5. 2020 do 22. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Nadaljujemo z delom v tretjem tednu meseca maja. Potrudite se po svojih 

najboljših močeh ter skrbno in natančno poskrbite za svoje znanje.  

Spodbujamo vas, da zaposlitve spremljate prek XOOLTIMA v eAsistentu, kjer je 

že stekla komunikacija za delo z večino učencev in kjer lahko tekoče spremljamo vaše 

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

eAsistentu. 

Tisti, ki še morate pridobiti oceno, ne pozabite na nalogo iz domačega branja, ki 

jo morate opraviti do 29. 5. 2020. 

 

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 edninski in množinski samostalniki. Zdaj je tudi priložnost, da urediš 

zvezek in zapiske v njem. 
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1. KORAK – PONOVITEV kaj so EDNINSKI in MNOŽINSKI 

samostalniki 

 

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov o edninskih in 

množinskih samostalnikih. Obravnavo te učne snovi smo začeli še skupaj v šoli.   

 

 V zvezku preglej in ponovi, kaj so edninski in množinski samostalniki. 

 Podrobna ponovitev razlike med edninskimi in množinskimi samostalniki 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 EDNINSKIH in MNOŽINSKIH 

samostalnikov 

 

Zdaj pa ponovi še, kako sklanjamo edninske in množinske samostalnike. 

 V zvezku preglej in ponovi, kako sklanjamo množinske samostalnike. 

 Podrobna ponovitev sklanjanja množinskih samostalnikov 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 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/ . 
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1. Spodnjim samostalnikom določi, ali so edninski ali množinski. Razvrsti jih v 

tabelo. 

ZGLED: Petrovče – SO – množinski samostalnik 

škarje, voda, potrpežljivost, počitnice, drva, mladina, možgani, veselje, pljuča, listje  

edninski samostalniki množinski samostalniki 

 
 

 

 

2. Izberi EN zgornji množinski samostalnik, ga sklanjaj in ga uporabi v smiselnih 

povedih.  
 

3. Spodnjim množinskim samostalnikom določi spol. V pomoč naj ti bo tabela za 

določanje spola pri množinskih samostalnikih.  

ZGLED: očala – TISTA (ker je samostalnik v mn.) – srednji spol 

brki, hlače, usta, očala, Gotovlje, jetra, smuči 

 

4. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju. Pravilno poved prepiši v zvezek. 

Prah škoduje (PLJUČA) ________________. 

Za (DRVA) _____________ sem našel ježa. 

Pri nas le loputamo z (VRATA) ____________. 

Zakaj ne snameš (OČALA) _______________ in gledaš z (OKO) ____________. 

Pri pripravi te okusne jedi sem (PRSA) ____________ dodal še gobice. 

 

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

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

Dojenček je popil dve mleki. 

Pri tej bolezni imajo bolniki težave z jetrim. 

Babica se že težko skloni k tlem. 

Hrano z žlico nesi k ustam. 

Poslušaj z obema ušesi. 
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4. KORAK – Preveri svoje znanje 

 

V gradivih (GRADIVO 3) 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; torej, kaj misliš, kako dobro ti je šlo na preverjanju, za katero oceno 

znaš. 

 

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 


