
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 7. razred  

 5. teden  

(13. 4.–17. 4.) 

 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec,  

pa je za vami in nami že 4. teden. V tem tednu boste malce lažje dihali, saj 

boste imeli le 2 uri slovenščine. V ponedeljek, 13. 4., je praznik, tako da bo 

slovenščina na urniku v torek in sredo.  

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

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

tadejasola@gmail.com  

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

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 13. 4. 2020 

Velikonočni ponedeljek – dela prost dan  

JUHEJ !!! 

 

Torek, 14. 4. 2020  

1.  Danes boš naredil to, kar bi moral pretekli petek, ko smo imeli tehniški 

dan. 

Najprej preveri rešitve za Jurčičevo Kozlovsko sodbo v Višnji Gori (priloga). 

mailto:tadejasola@gmail.com


V tej uri se boš ponovno posvetil črtici Potolčeni kramoh. Črtica je v celoti 

napisana v berilu na str. 134. Po branju odgovori na vprašanja na učnem 

listu (priloga). 

 

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 

 

4. V prejšnjem tednu si tudi zaključil s pisno predlogo za govorni nastop, 

pošlji mi jo še danes. 

 

 

Sreda, 15. 4. 2020 

1. V naslednjih dveh urah (sreda, 15. 4., in torek, 21. 4. 2020) boš naredil 

naloge, ki se navezujejo na bralno razumevanje. Pozorno preberi 

izhodiščno umetnostno besedilo, nato reši naloge, ki se nanj navezujejo. V 

ponedeljek, 20. 4. 2020, boste imeli tehniški dan, zato bo slovenščina 

odpadla. Bralno razumevanje boš končal v torek, 21. 4. 2020. 

 

Petek, 17. 4. 2020 

NARAVOSLOVNI DAN – tema: Koronavirus 

 

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. 

https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice


Želim ti miren vikend. Bodi dobro in ostani zdrav/a. 

 

 


