
 
Predmet:  SLJ 
Razred:  7. e 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 

 
Navodila za učenje na daljavo 
 
V tem tednu lahko prebereš dve besedili, in sicer Odisej in kiklop Polifem ter Tezej in Minotaver. Za lažjo organizacijo dela ti predlagam 
spodnjo razporeditev, urejeno po posameznih dnevih. 
 
Ponedeljek, 16. 3. 2020 
Homer: Odisej in kiklop Polifem (berilo, 160.–163. str.) 
S celimi povedmi odgovori na vprašanja 3–5 (Dejavnosti po branju, str.163). 
Napiši strnjeno obnovo odlomka (v 3. os., pret.). 
Iz berila prepiši definicijo prispodobe (str. 163). Odgovori tudi na vprašanje, napisano pred definicijo. 
Torek, 17. 3. 2020 
Homer: Odisej in kiklop Polifem (poustvarjalno pisanje) 
Vživi se v enega izmed Odisejevih tovarišev in napiši prvoosebno pripoved. Obnovi zgodbo tako, kot da si Odisejev tovariš, potem pa dodaj 
novo – še neznano – dogodivščino, kaj se je zgodilo Odiseju in tovarišem na poti domov.  
Četrtek, 19. 3. 2020 
Tezej in Minotaver (berilo, 164.–167. str.) 
V zvezek odgovori na vprašanja (Dejavnosti pred branjem, str. 164). 
Vsaj trikrat preberi odlomek in podčrtaj manj znane besede. (Pomen besed lahko preveriš v spletnem SSKJ – na spletni strani www.fran.si.) 
Petek, 20. 3. 2020 
S celimi povedmi odgovori na vprašanja (Dejavnosti po branju, str.167). (2. vprašanje spusti.) 
Naredi 1. medijsko ustvarjalnico (str. 167). 
 
Obnovo prebranih knjig za bralno značko lahko pošlješ po e-pošti na naslov klavdija.hocevar(at)oslag.si.  
 
 
 
Predmet:  SLJ 
Razred:  7. a 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 

 
Navodila za učenje na daljavo 
 
V zvezek napiši naslov: Sklanjanje samostalnikov srednjega spola 
Delovni zvezek Vrste besed, str. 57 - 68, reši vse naloge od 1. do vklj. 31. in definicije prepiši v zvezek.  
V zvezek sklanjaj samostalnike uho, oko, tla, drva, pljuča, rešitve preveri s pomočjo delovnega zvezka in spleta. 
 
  



 
Predmet: slovenščina (Mateja Zupančič) 
Razred: 7. b 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 
 

Navodila za učenje na daljavo 
 
Pozdravljena, učenka in učenec! 
Tu so navodila za samostojno delo. Če imaš kakšno vprašanja, s sabo nimaš berila ipd., mi napiši e-sporočilo (mateja.zupancic@oslag.si) 
pa ti lahko pošljem navodila/besedila/vaje v pdf-obliki. Prav tako mi lahko po e-pošti napišeš obnovo knjig za bralno značko. 
 
Vsa besedila, ki mi jih boš moral poslati, bom pregledala in jih vrnila z vidnimi popravki.  
 

Pa ne pozabi – zadržuj se doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja s sovrstniki. Za to bo še čas 😊 
 
 
Ponedeljek, 16. 3. 2020 
Janez Trdina: Vila 
Spoznal boš besedilo Janeza Trdine: Vila. Bajko dvakrat preberi, enkrat glasno, drugič tiho. 
 
V zvezek zapiši kratko obnovo, vanjo vključi: 

- življenje vil (dom, obleko, prehrano, konjičke, zaklad …); 

- kako so pomagale kmetom, kako so lahko ljudi kaznovale oziroma nagradile; 

- kako so pomagale junakom, ki so se borili proti Turkom; 

- zakaj so pobegnile z Gorjancev; 

- kdo je bil Petrovič, zakaj se je vila zaljubila vanj; 

- Petrovičevo zdravljenje; 

- nesrečni konec vile oziroma Petroviča. 

 
Torek, 17. 3. 2020 
Janez Trdina: Vila 
Še enkrat preberi bajko. V zvezek odgovori na vprašanja Dejavnosti po branju, in sicer na 1., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15. vprašanje. 
 
V zvezek zapiši, kaj je bajka (mit), definicija je na strani 157. 
 
Sreda, 18. 3. 2020 
Janez Trdina: Vila 
Napiši poustvarjalno besedilo, pošlješ mi ga na e-naslov (mateja.zupancic@oslag.si). Napiši uradno besedilo (uradni nagovor Spoštovani, 
uradni pozdrav, podpis, ne pozabi na vikanje …). 
 
Navodila za poustvarjalno pisanje: 
Napiši prvoosebno pripoved Vile iz Trdinove bajke Vila. V pripovedi natančno predstavi: 

- komu, kdaj in kje pripoveduješ to zgodbo; 

- življenje vil (dom, obleko, prehrano, konjičke, zaklad …); 

- kako ste pomagale kmetom, kako ste lahko ljudi kaznovale oziroma nagradile; 

- svoje doživljanje biti vila; 

- kdo je bil Petrovič, zakaj si se zaljubila vanj, kako si se ob tem počutila; 

- srečno skupno življenje po tem, ko te je slavni junak ranjen prepoznal; 

- kaj se je zgodilo s preostalimi vilami. 

 
Besedilo bom pregledala in vrnila z vidnimi popravki. Napiši ga v Wordu in pošlji do 19. 3. 2020. 
 
 
Petek, 20. 3. 2020 
Homer: Odisej in kiklop Polifem 
 
Preberi besedilo na str. 160–162 in odgovori na vprašanja: https://www.1ka.si/a/260112. 
Če nimaš dostopa do spleta, odgovori na vprašanja v berilu na str. 163. 
 
V zvezek zapiši podrobno obnovo odlomka. Nariši Polifema in mornarje, kako se pobegnili iz votline. Zapiši tudi idejo, kako bi ti pretental 
krvoločnega kiklopa. 
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Predmet: SLJ 
Razred: 7. c in 7. d 
1. teden: 16. 3.–20. 3. 2020 
 

Navodila za učenje na daljavo 
 
Prejšnji teden ste v vijoličnem delovnem zvezku »Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo« rešili poglavji Pismo in Vabilo. Poglejte, če ste 
rešili vse naloge. Dopolnite, kar vam manjka. Ne pozabite na nalogo 11 (stran 8), ki jo morate narediti v zvezek, in nalogo 11 (stran 13), ki 
mora biti prav tako napisana v zvezku.  
Preverite, če imate naloge v teh dveh poglavjih pravilno rešene. Rešitve najdete na povezavi: https://www.devetletka.net/gradiva/slovenscina 
V zvezek si prepišite definicije, ki so na strani 8, 10 in 12.  
 
V nadaljevanju rešite poglavje Poročilo (od strani 36 do 40). Preverite, če imate naloge v tem poglavju pravilno rešene. Rešitve najdete na 
povezavi: https://www.devetletka.net/gradiva/slovenscina 
V zvezek napišite naslov in prepišite definicijo, ki je na strani 38. V zvezek rešite nalogo 15 (stran 41). Kozlovsko sodbo v Višnji Gori smo že 
brali in poslušali. Lahko si pomagate z berilom ali poslušate posnetek na spletu, ki ga najdete na povezavi: 
 https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8 
 
Rešite poglavje z naslovom Definicija (stran 46). Definicijo, ki je na strani 47, si prepišite v zvezek. Izberite  si 5 besed in zanje napišite 
definicijo. Preverite, če imate naloge v tem poglavju pravilno rešene. Rešitve najdete na povezavi: 
https://www.devetletka.net/gradiva/slovenscina 
Nalogi 8 in 9 nista obvezni. Tisti, ki radi pišete pesmi, pa kar pogumno … 
 
Predlagam, da ta čas izkoristite tudi za pripravo na govorno nastopanje. Če želite, mi lahko govorni nastop pošljete na naslov: 
spela.bagon@oslag.si, da ga pregledam.  
 
Prav tako v tem času preberite zadnje domače branje. Ker verjetno nimate vsi knjig doma, si lahko izberete kakšno po lastni želji.  
Napišite: povzetek zgodbe, predstavitev glavnih književnih oseb, mnenje o knjigi. Lahko mi pošljete na zgornji naslov ali pa imejte poročilo o 
knjigi pripravljeno, da ga boste oddali, ko se spet vidimo.  
 
Če želite kakšne dodatne vaje (besedne vrste, stavčni členi …), mi pišite in vam jih bom poslala. Morda vam bodo prišle prav kot vaja pred 
ocenjevanjem ali pred popravljanjem negativne ocene.  
 
Če boste imeli s čim težave, mi pišite. Prav tako mi lahko pošljete kakšen svoj izdelek, če boste utegnili. 
 
Knjige za bralno značko mi lahko poročate tudi na daljavo. Napišite naslov knjige, ki ste jo prebrali, avtorja in povzetek zgodbe. Pošljite mi 
na zgornji naslov.  
 
Pazite nase in bodite dobro. 
Špela  
 
 

 
Spoštovani starši in učenci! 
Lepo prosimo, da se za nadaljnja navodila obrnete na učitelja slovenščine. 
Hvala za razumevanje. 
 
Aktiv slovenistk 
Špela Bagon, e-naslov: spela.bagon(at)oslag.si 
Irena Daugul, e-naslov: irena.daugul(at)oslag.si 
Klavdija Hočevar, e-naslov: klavdija.hocevar(at)oslag.si 
Jožica Pečnik, e-naslov: jozica.pecnik(at)oslag.si 
Mateja Zupančič, e-naslov: mateja.zupancic(at)oslag.si 
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