
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 7. razred  

 7. teden  

(4. 5 –8. 5.) 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec,  

za vami so prvomajske počitnice. Zagotovo ste si spočili in nabrali obilo nove 

moči. V tem tednu imamo štiri ure slovenščine, v okviru katerih bomo imeli 

tudi ocenjevanje, in sicer bomo oceno pridobili z govornim nastopom. 

Tokrat naloge ne bodo razdeljene po dnevih, do konca tedna boš utrjeval in 

opravil govorni nastop ter še podrobneje spoznal glagol. Novost v tem tednu 

pa je spletna učilnica, v kateri boš v petek rešil dve nalogi. 

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi snovi ali reševanju 

vaj za slovenščino, mi lahko pišeš na el. naslov: 

tadejasola@gmail.com 

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020, — petek, 8. 5. 2020  

 

Ponovili smo glagol. V naslednjih urah bomo spoznali še eno kategorijo, ki 

jo določimo glagolu, to je GLAGOLSKI NAKLON. 

 

 

mailto:tadejasola@gmail.com


Povedi lahko izgovorimo/zapišemo na 3 načine, tako da  uporabimo: 

a) trdilne, nikalne in vprašalne povedi 

 
Včeraj je mama skuhala večerjo. 

 Ne, Sara, to pa mi ni všeč. 

 Ali greš z mano v trgovino? 

 

b) poved, v kateri ukažemo ali prepovemo 

Zapri vrata!, Poslušaj me!  
 
Tega pa ne boš storil! 
 

c) poved, v kateri izrazimo umišljen dogodek ali domnevo (pogoj) 

Obiskal bi te, če bi imel čas. 

 

V teh treh omenjenih načinih komunikacije je glagol v določenem 

naklonu. Glagol je lahko v povednem, velelnem in pogojnem naklonu. 

Danes boš spoznal POVEDNI NAKLON, ki ga uporabimo v trdilnih, 

nikalnih in vprašalnih povedih. 

 

Reševal boš naloge na spodnji povezavi;  in sicer na straneh: 2—20. NE 

rešuj pa strani 6, 8, 9, 10.  

 



Do nalog dostopaš, tako da na iRokusplus strani izbereš:  

Moja iZbirka (glej levo zgoraj), Slovenščina 7; Vrste besed 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html 

 

 

GOVORNI NASTOP 

Govorne nastope bomo izvedli s pomočjo videokonference Zoom. Termine 

smo uskladili. Dan pred govornim nastopom boste dobili povabilo. 

 

V prostem času vzemi v roke knjigo po svoji izbiri, prav tako 

ne pozabi na bralno značko. Ko prebereš knjigo za bralno 

značko, mi na moj e-naslov napiši avtorja in naslov knjige, 

vsebino v 5 povedih ter mnenje o knjigi. 

 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

