
Pozdravljeni, sedmošolci,  

Prvi teden je za nami. Kako vam je šlo reševanje nalog? Je potrebno kaj dodatno pojasniti? 

Vesela bi bila tudi kakšnega komentarja glede posredovanja snovi – je preveč, premalo, 

nerazumljivo … lahko pa mi samo napišete, da me že grozno pogrešate  

(marija.lampret@sola.velike-lasce.si).  

Pripravila sem vam razpored snovi, ki bi jo naredili pri urah slovenščine v tednu od 23. do 27. 

3. 2020. Predlagam, da delate snov po dnevih, kot sem vam jo razporedila.  

Kar sem vam v tem dokumentu označila z zeleno barvo, morate imeti prepisano v zvezku. 

Priporočam prepisovanje.  

V petek, 20. 3., sem vam v E-učilnico dodala tudi rešitve. Upam, da ste opazili in tudi 

pregledali naloge. Glede na to, da ne vemo, do kdaj bomo doma, se mi je zdelo vseeno 

boljše, da naloge pregledamo sproti.  

 

PON, 23. 3. 2020                         Z vajo do znanja - zaimki 

Saj veste, kako pravijo: Vaja dela mojstra … če mojster dela vajo. ;-)  

Za ponovitev snovi ZAIMKI imate v DZ kar nekaj vaj. Danes rešujte 45 min vaje na str. 132, 

133 in 134 (Nekateri boste rešili vse, nekateri ne, pa nič hudega, bomo imeli še čas za 

utrjevanje.) Če česa ne razumete, mi pišite na mail, da vam pojasnim.  

REŠITVE za vaje, ki ste jih delali v PONEDELJEK IN TOREK!! 

Z VAJO DO ZNANJA 

 

1. naloga 

Alenkina/Njena babica vstane vsak dan zelo zgodaj.  

Vsako jutro me očetov/njegov glas prebudi, še preden pozvoni budilka. 

Mateja in Matejin/njen prijatelj gresta v lepem vremenu kolesarit. 

Petrovi, Katjini in Polonini/Njihovi starši so odšli na križarjenje po Sredozemskem morju. 

Mijino in Patricijino/Njuno petje je navdušilo vse v dvorani. 

 

2. naloga 

Sosed je stal pri mojih vratih in čakal, da pridem domov. 

Zaradi njihovega tekmovanja danes nismo imeli treninga. 

Jure, ali je res dobro, da gremo na pot brez tvojega šotora? 

Od najinega sošolca tega res nisva pričakovala. 

Za njenim hrbtom so se ji zaradi nove pričeske posmehovali. 

Do vajinega cilja, ki sta ga načrtovala, je pot še dolga. 

Pri naši prijateljici se vedno dogaja kaj zanimivega. 

K njegovim čevljem je Miha dal še svoje copate. 

Med njunim obiskom je Jure ves čas igral računalniške igrice. 

Po vašem mestu se je poleti res prijetno sprehajati. 



 

3. naloga 

Moj vlak odhaja z železniške postaje z desetminutno zamudo. 

Ko pridemo na obisk k našemu dedku, nikoli ni dolgčas. 

Zaradi vajinih okusnih slaščic so bili naši gosti izredno zadovoljni. 

Motorist je z veliko hitrostjo zapeljal proti njihovi hiši. 

Tina, ali so bile tvoje slike res nagrajene na slikarski koloniji v Moravskih Toplicah? 

Od vaših atletov smo na državnem prvenstvu pričakovali boljše rezultate. 

Njuni starši so se že v otroštvu preselili v tujino. 

Nad njenim sadovnjakom je letalo letelo zelo nizko. 

 

4. naloga 

a) Kaj je Roger Federer? 

S kom si privošči eno uro kasneje zajtrk? 

Kako/S čim se odpeljeta do teniškega kluba? 

Na kateri stadion odide ob 15.15? 

Kdaj da Roger nekaj avtogramov(, ki jih želijo imeti njegovi oboževalci)?  

Kam se odpravi (ob 17.30), ko zapusti prizorišče in po novinarski konferenci?  

Zakaj si privošči masažo? 

 

b) Roger Federer je teniški igralec. Dan začne ob 9. uri. Najprej izvede jutranje vaje, nato 

pa si eno uro kasneje privošči zajtrk s svojim trenerjem. Skupaj se z avtom odpeljeta do 

teniškega kluba, kjer opravi 25-minutni trening. Ta vključuje kratko ogrevanje, izmenjave 

z osnovne črte in na mreži. Približno ob 13. uri ima kosilo, nato pa sledi kratek ogrevalni 

odmor. Ob 15.15 odide na centralni stadion. Trajanje teniške igre je odvisno od nasprotnika. 

Po končanem dvoboju Roger da nekaj avtogramov, ki jih želijo imeti njegovi oboževalci. 

Kdor je vztrajen, se z njim tudi fotografira. Ob 17.30 zapusti prizorišče in se po novinarski 

konferenci odpravi proti hotelu. Zaradi utrujenosti si privošči masažo, kasneje pa še večerjo s 

sponzorji. Njegov dan se zaključi ob 23. uri. 

 

c) V besedilu sta svojilna zaimka (njegovi, njegov), oziralni zaimki (kjer, ki, kdor), povratni 

svojilni zaimek (svojim) in kazalni zaimek (ta). Našel sem tudi osebni zaimek (njim), v 

besedilu pa ni bilo vprašalnih zaimkov. 

 

5. naloga 

Kam Kje se je razvil rap, ki ga danes poznamo? V Zahodni Afriki. 

Koga Kaj so plemena ohranjala v ritmičnih verzih in pesmih? Svojo zgodovino. 

Zakaj Čemu so uporabljali pesmi in druge z ritmom poudarjene različice? Da bi ohranili 

zgodbe in legende žive. 

Katere Kakšne rime so delali skoraj 10 let in začeli tekmovati z njimi? Daljše. 

Kdaj  se je začela zgodovina rapa? Ko je bil prvi rap izdan na pravi plošči. 

Kdo  je eden najboljših raperjev v zgodovini? Eminem. 

Koga Kaj so v Sloveniji začeli poslušati sredi osemdesetih let? Rap. 

 

6. naloga 

Pia nam je razkazala svojo/njeno hišo, na katero je zelo ponosna. 

Petra se pogosto spomni na Jureta in takrat rada pripoveduje o svojih/njegovih vragolijah, 



ki jih je počel. 

Anja me je vprašala, če sem kje videla njeno/svojo torbo. 

Ker se Novakovi niso najbolje razumeli s sosedi, so odstranili sneg samo s svojega/ 

z njihovega dvorišča. 

Niku v peskovniku ni uspelo iz mivke narediti ničesar, zato je uničil svojo/njegovo hišico. 

Tine mi je pokazal njihov/svoj vinograd, saj je vedel, da bo v njem veliko več grozdja kot v 

njegovem. 

Na začetku šolskega leta nam je Kaja predstavila njene/svoje prijateljice. 

Ko sem prišla iz trgovine, sem bila ponosna nase, ker sem si pulover kupila s svojim/ 

z mojim denarjem. 

 

7. naloga 

Kdor po tujem hlepi, svoje izgubi. 

Žel boš, kar boš sejal. 

Česar je polno srce, o tem usta rada govore. 

Mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most. 

Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda. 

Kakor pozdravljaš, tako ti odzdravljajo. 

Kar se Janezek nauči, to Janez zna. 

Komur se sreča jahati pusti, ga nese, kamor ona želi. 

 

a) Po smislu, npr.: 

Pregovor: Česar je polno srce, o tem usta rada govore. 

Pojasnilo: Človek rad govori o svojih čustvih. 

Pregovor: Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. 

Pojasnilo: Kar se človek navadi delati oz. početi v mladosti, to zna delati tudi kasneje/v zrelih 

letih. 

 

b) Po smislu, npr.: 

Življenje ni praznik, je delovni dan. 

V tem pregovoru ni oziralnega zaimka.  

 

 

8. naloga 

a) Kako se začne vaš delovnik? 

Moj delovnik se začne okrog 6. ure zjutraj, ko tovornjak pripelje pošto, ki je bila dan prej 

oddana v enega od poštnih nabiralnikov ali poštnih okenc po Sloveniji. Pismonoše si 

razdelimo vreče s pošto, nato pa sledi razvrščanje pisem po predalčkih z imeni ulic okoliša, 

za katerega sem pristojen. V zadnjem času je naše delo še oteženo zaradi številnih 

reklamnih letakov. 

Kdaj odidete na teren? 

Ko je ura devet, se odpravim na teren. Kadar pošto raznašam po bližnji okolici, tega ne 

opravim s kolesom, ampak peš, s seboj pa imam svoj poseben voziček. 

Kateri letni čas je za vaše delo najmanj ugoden? 

To je zagotovo zima, saj sem na mrazu od devete ure zjutraj pa do dveh. Ker ljudje ne 

očistijo dovozov in dvorišč, ki so poledenela in polna snega, imam pogosto težave z 



dostopom do njihovih nabiralnikov. Kdor poskrbi za svoje dvorišče, brez težav že zgodaj 

dobi pošto. Do tistih hiš, kjer mi je dostop otežen, pa pridem v poznih urah. 

 

Vprašalni zaimki: Kako, Kdaj, Kateri 

Oziralni zaimki: ki, katerega, kadar, ki, kdor, kjer    

Svojilni zaimki: Moj, naše, vaše, njihovih 

Kazalni zaimki: tega, to, tistih 

Povratni svojilni zaimki: svoj, svoje 

 

9. naloga 

Matej in Jure sta imela pri zgodovini referat. Njihov Njun referat ni navdušil sošolcev. 

Od nje Njena obleka je bila zaradi hoje po prašni cesti umazana. 

Ne vem, ali naj Luki sploh povem za moj svoj nov računalnik. 

O čim čem so se pogovarjali na sestanku predsednikov razredov? 

O komu kom je babica pripovedovala na terasi? 

Pred čem čim je Jure ves prestrašen zbežal v hišo? 

Katero Kakšno knjigo si prebral čez vikend? Dolgočasno. 

Čemu Zakaj te danes ni bilo na vajah pevskega zbora? Zaradi hripavega glasu. 

Sosedov fant, o komur katerem se zadnje dni veliko govori, je odšel v tujino. 

Na cesti je Tea zagledala deklico, katera ki jo je pred nekaj dnevi prijazno pozdravila. 

Gdaj Kdaj se lahko vpišem v tečaj francoščine? 

Od koga Čigav je tisti pulover, ki je ostal v razredu? 

Tegale Tega programa pa res ne bom več spremljal. 

 

10. naloga 

A Mojca je kupila isti pulover, kot ga ima že Špela. 

B Mojca je kupila enak pulover, kot ga ima že Špela. 

 

 

A S Petrom obiskujeva enak tečaj borilnih veščin. 

B S Petrom obiskujeva isti tečaj borilnih veščin. 

 

A Blejsko jezero sta Maja in Tina preplavali v enakem času. 

B Blejsko jezero sta Maja in Tina preplavali v istem času. 

 

A Alja in Žan sta na novoletni zabavi ugotovila, da sta rojena enakega leta. 

B Alja in Žan sta na novoletni zabavi ugotovila, da sta rojena istega leta. 

 

A Ker je bil Mitja prehlajen, nama mama ni dovolila, da pijeva iz istega kozarca. 

B Ker je bil Mitja prehlajen, nama mama ni dovolila, da pijeva iz enakega kozarca. 

 

11. naloga 

a) Po smislu, npr.: 

Napisati bi moral opis življenja osebe in v tem besedilu uporabiti svojilne, vprašalne, oziralne, 

kazalne zaimke in povratni svojilni zaimek.  

 

b) Po smislu, npr: 



Moj delovni dan se začne ob 7. uri, ko vstanem. Kadar imam v šoli še obvezni predmet 

likovno snovanje, pridem domov ob 15. uri. Svoj prosti čas najraje preživim v družbi s 

prijatelji. Tistih treningov ne maram preveč, saj so zelo naporni.  

 

 

 

 

TOR, 24. 3. 2020                         Utrjevanej znanja - zaimki 

Danes nadaljujte z reševanjem vaj (45 min) v DZ in rešite še naloge na str. 135, 136 in 10. nal. 

na str. 137.    

PA SMO KONČALI S 1. DELOM DELOVNEGA ZVEZKA. DO ČETRTKA POIŠČITE 2. DEL  

 

ČET, 26. 3. 2020                            Opis države 

Zapis v zvezke: 

Opis države 

 

Kdaj tvorimo opis države? 

Opis države tvorimo, kadar želimo drugim predstaviti najpomembnejše podatke o državi, 

ki jo dobro poznamo. 

 

Kaj navedemo v opisu države? 

Navedemo bistvene podatke: 

- predstavimo njeno uradno ime, 

- opišemo lego, 

- ureditev, 

- jezik, 

- valuto, 

- naravne značilnosti, 

- prebivalstvo, 

- gospodarstvo, 

- znamenitosti, 

- znane osebnosti. 

 

V kateri časovni obliki so glagoli v opisu države? 

V sedanjiku, če pa opisujemo državo, ki je ni več (Rimsko cesarstvo), pa so gl. v pretekliku. 

 

Kdaj je opis države stvaren in kje take opise najdemo? 



Opis države je OBJEKTIVNO BESEDILO, saj v njem navajamo samo bistvene podatke o 

državi, nič pa ne povemo o svojih vtisih, občutkih, predstavah. 

Je JAVNO BESEDILO, saj je objavljeno na javnem mestu (leksikon, enciklopedija, 

poljudnoznanstvene oddaje, TV, radio) in je namenjeno širši množici ljudi. 

 

V DZ 2. del na str. 7 preberite opis Portugalske in rešite 3. nal. na str. 9, 7. in 9. nal. na str. 10 

ter 11. nal. na str. 11. 

REŠITVE 

3. naloga: V besedilu ni omenjenih naslednjih dveh tem: velika jezera, verska pripadnost. 

7. naloga: Uradno ime drţave: Portugalska republika Velikost: 92.000 km2 Število prebivalcev: 10,5 

milijona Uradni jezik: portugalščina Glavno mesto: Lizbona Denarna enota: evro Najvišji vrh: Torre 

(1993 m) Nacionalni šport: nogomet. 

9. naloga:  
X Najmlajša portugalska univerza je v mestu Coimbra. 
 3 Portugalska je vinogradniška deţela.  
4 Portugalska je pomembna pridelovalka plute.  
5 Braga slovi po velikem številu cerkva.  
1 Portugalska je članica EU.  
2 Tejo je najdaljša portugalska reka.  
X Caldo verde je zelo znana ribja juha.  
7 S Portugalske izhajajo pomembni pomorščak. 
 
11. naloga: 2 marmor, 6 kolonija, 7 priseljenci, 1 tradicija, 3 poobedek.  
 

 

PET, 27. 3. 2020                  Opis države - nadaljevanje 

Danes boste naredili še nekaj vaj v DZ in tako utrdili znanje o opisu države. Rešite 13. nal. na 

str. 12, na str. 13 rešite 14., 15., 16. nal., na str. 15. rešite 19. a nal.  in na str. 16 rešite 20. 

nal. (napake popravite kar v DZ in naloge ne prepisujte v zvezek.) 

REŠITVE 

13. naloga:  

a) 

Št. odstavka O čem govori odstavek? (ključne besede) 

1. lega države, uradno ime, velikost, št. prebivalcev, sestava prebivalstva, soseda, 
glavno mesto, uradni jezik, članstvo v EU, valuta 

2.  

3. gospodarstvo – kmetijstvo, kmetijski pridelki, vinarstvo 

4. industrija, gozdarstvo in rudarstvo/rudno/naravno bogastvo 

5. turizem: znani turistični kraji in znamenitosti 

6. značilna (portugalska) hrana 



7.  

 

7. b) in c) Te naloge niste mogli narediti  In tudi v bodoče velja, da naloge, ki se delajo v zvezek ali s 

sošolcem, izpustimo. 

14. naloga: 

Fotografije so dodane, da prikažejo del opisanega in besedilo popestrijo. 

15. naloga: 

DA. Portugalska leži v JZ Evropi. (Podatek lahko potrdimo, tako da pogledamo na zemljevid.)  

16. naloga 

a) Portugalska hrana temelji na kmečki tradiciji in je zdrava. V njej je veliko morskih sadežev in rib, 

med katerimi prevladuje polenovka, pripravljena na veliko različnih načinov. Turisti posegajo tudi po 

juhah iz zelja, čičerike, stročjega fižola, rib; znane so tudi juhe s kruhovo osnovo, najbolj znana pa je 

juha caldo verde iz ohrovta, krompirja, oljčnega olja in kosov klobase. 

b) V besedilu so glagoli v 3. osebi ednine in množine. Uporabljen je sedanjik/sedanji čas.  

c) Uporabljen je sedanjik, saj podatki o Portugalski veljajo dalj časa oz. so brezčasni (brezčasni 

sedanjik).  

19. naloga: 

a) • Portugalci, Španci, Maročani.  

• Lizbončani. 

• Španija.  

• Velike Britanije.  

• Atlantski ocean. 

• Marijino svetišče.  

• Magellanovo potovanje. 

• portovec.  

• portugalščino oz. portugalski jezik.  

• veliki noči, bikoborbe. 

20. naloga: 

Glavno mesto Portugalske je Lizbona. Mesto leţi na zahodu drţave, ob izlivu reke Tejo v Atlantski 

ocean. Zahodna stran mesta večinoma pripada naravnemu parku Monsato, enemu največjih urbanih 

parkov na svetu. Srce mesta je naselje Baixa ali t. i. Spodnje mesto. Na enem od lizbonskih gričev, 

vzhodno od mesta, se nahajata grad, imenovan po svetem Juriju, in Marijina katedrala. 

Najpomembnejši trg v mestu je Trgovski trg, kjer je velik spomenik kralju Joseju. V mestu je več 

muzejev, eden najlepših se imenuje Narodni muzej antične umetnosti. Lizbona se ponaša z dvema 

mostovoma. Prvi je najdaljši viseči most na svetu. Imenuje se Most 25. aprila, ob odprtju leta 1966 pa 

je nosil ime politika Antonia Salazarja. Hkrati je v glavnem mestu Portugalske tudi najdaljši most v 



Evropi in eden najdaljših na svetu, to je most, ki je poimenovan po morjeplovcu Vascu da Gami. Ta je 

mimo Rta dobrega upanja ob afriški obali prvi našel pot do Indije. 

To je vse za ta teden … upam, da vam je šlo delo dobro od rok. ;-) 

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


