
 

 

NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI 

7. razred – 4. teden 

 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec ponovno lepo pozdravljen/a, 

upam, da si zdrav/a in da pouk na daljavo poteka brez večjih težav. Tretji 

teden je že za tabo. Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi 

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

tadejasola@gmail.com  (7. a) 

Spodaj so navodila za pouk na daljavo pri slovenščini po dnevih za 4. teden.  

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 

 

1. V tem tednu bomo nadaljevali s književnostjo. Danes boš za svoje delo 

potreboval berilo. V berilu na str. 144 boste prebrali Jurčičevo 

humorno zgodbo (humoresko); Josip Jurčič: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori. Pred branjem si preberi še besedilo na zeleni podlagi (str. 

145). Za lažje razumevanje zgodbe vam dodajam še kratko vsebino. 

 

2. Po branju boš rešil učni list (Priloga 1), ki ga prilepiš v zvezek. Če 

nimaš tiskalnika in boš odgovarjal v zvezek ter vprašanj ne boš 

prepisal, vprašanja oštevilči in odgovarjaj samo v celih povedih. Pred 

tem pa v zvezek  zapiši naslov: Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji 

Gori. 
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3. Če berila nimaš doma, poskusi na spletu poiskati e-berilo na Rokusovi 

strani. Če ne boš mogel dostopati do berila, poslušaj radijsko igro 

Kozlovska sodba na spodnji povezavi (pred poslušanjem preleti učni 

list, da boš lahko že med predvajanjem pozoren na podatke; učni list 

pa se nanaša res le samo na odlomek iz berila, ko Drnulja privede 

kozla pred sodni zbor): 

https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8 

 

OPOMNIK: Če še nimaš gesla in dostopa do Rokusovih gradiv, se v teh 

dneh registriraj. Le-tako boš lahko tudi v nadaljevanju pouka na daljavo 

dostopal do našega e-berila. Obvesti me, prosim, o tem, da si registracijo 

uredil. 

 

Torek, 7. 4. 2020 

 

1. Danes boš spoznal še življenje in delo Josipa Jurčiča. Na spodnji 

povezavi si oglej posnetek o Jurčiču (5 minut): 

https://siol.net/trendi/odkrivaj-slovenijo/v-dezeli-desetega-brata-na-muljavi-video-

392211   

 

2. Nato si v berilu na str. 144 preberi podatke o Josipu Jurčiču in si 

pomembnejše podatke tudi izpiši v zvezek. Če nimaš berila, podatke o 

avtorju poišči na spletu. Zapiši si tudi o humoreski (besedilo imaš na 

prilogi, na kateri so vprašanja za Kozlovsko sodbo). 
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Sreda, 8. 4. 2020 

1. Prebral si zbirko avtobiografskih črtic Prežihovega Voranca. Spomni se 

na črtico Solzice in si oglej spodnjo povezavo (kratek film sedmošolcev, 

ki je nastal na motivni podlagi črtice Solzice): 

 

TELOH 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdsm3gZtodU 
  

 

2. Danes boš izvedel podatke o življenju in delu Prežihovega Voranca. 

Najprej si oglej kratek film o njegovem življenju na spodnji povezavi:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=zyEVCEQQuQE 
  

 

3. V berilu si najprej preberi podatke o Prežihu, nato v zvezek zapiši 

pomembnejše podatke o koroškem pisatelju in o zbirki Solzice 

(Priloga 2). 

 

Petek, 10. 4. 2020 

1.  Tokrat se boš ponovno posvetil črtici Potolčeni kramoh. Črtica je v celoti 

napisana v berilu na str.134, nato odgovori na vprašanja na učnem listu. 

2. Če nimaš tiskalnika in boš odgovarjal v zvezek ter vprašanj ne boš 

prepisal, vprašanja oštevilči in odgovarjaj samo v celih povedih. 

3. Če berila in tudi dostopa do Rokusovega e-berila še nimaš, poišči črtico 

v zbirki Solzice na spodnji povezavi:       https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice 

 

2. V tem tednu si zaključil s pisno predlogo za govorni nastop, pošlji mi 

jo še danes. 

 

Želim ti lep velikonočni vikend. Bodi dobro in ostani zdrav. 
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