
Pozdravljeni, sedmošolci,  

počitnice so mimo. Upam, da ste se spočili in nabrali novih moči za delo. ;-) 

Do konca leta nam je ostalo še zelo malo snovi. Upam pa, da že obravnavano snov utrjujete, 

saj, kot ste najbrž že slišali po TV, je potrebno v 2. konferenci pridobiti še eno oceno. 

Predvidevam, da nam bo uspelo le-to pridobiti konec maja in da bomo takrat že v šoli. 

 

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

 

PON, 4. 5. 2020      Jezikovni priročniki   

Zadnje ure smo se veliko ukvarjali z različnimi vrstami pogovorov – pogajalni, prepričevalni, 

raziskovalni. Vsak pogovor je sestavljen iz besed, te pa morajo biti nekje "shranjene". Kam bi 

šli pogledat pomen neke besede? Pomen tuje besede bi verjetno iskali v slovarju, kaj pa 

pomen slovenskih besed? 

To uro boste spoznali jezikovne priročnike, ki jih uporabljamo, kadar ne vemo, kaj določena 

beseda pomeni, kako besedo pravilno zapišemo ... 

Odpreite DZ na strani 103 in rešite 1. in 2. nalogo.  

Sedaj pa zapišite razlago: 

Jezikovni priročniki 

Kadar ne vemo,  

- kaj določena beseda pomeni,  

- kako besedo pravilno zapišemo, 

- kako jo pravilno izgovorimo, 

- v katerem jeziku je nastala … uporabimo enega od jezikovnih priročnikov: 

1. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) – v njem iščemo pomen besed, v slovarskem 

sestavku pa najdemo tudi slovnične značilnosti besed. 

Raziskovalci na SAZU (Slovenski akademiji znanosti in umetnosti) so postavili spletni jezikovni 

portal Fran, kjer so združeni različni slovarji, do katerih lahko dostopamo preko spletne strani 

www.fran.si 

2. Slovenski pravopis (SP) – vsebuje pravila o pisavi, rabi črk, ločil, pisanju skupaj ali narazen, 

deljenju besed … Vsebuje tudi slovarski del. 

3. Slovenska slovnica – opisuje, kateri deli sestavljajo slovenski jezik in kako se med seboj 

povezujejo (od glasov do besedila). Avtor zadnje slovnice je dr. Jože Toporišič. 

Ker je Slovenska slovnica zapleteno napisana, si učenci pravila lahko preberete v prilagojenih 

slovnicah: Razvezani jezik, Mala slovnica slovenskega jezika, Slovnica na kvadrat … 

http://www.fran.si/


4. Slovenski etimološki slovar – v njem najdemo podatke o izvoru besed. 

Za vajo rešite še 3. in 4. nal. v DZ na str. 104. Če nimate doma SSKJ, si pomagajte s tistim na 

spletu. V Google vpišite SSKJ in našli boste odgovore.  

REŠITVE 

 

 

 

TOR, 5. 5. 2020        Definicija pojma 

Pa zapišite najprej razlago … 

DEFINICIJA POJMA 

Da bi bralec oz. poslušalec razumel, o čem govorimo, moramo pojme, npr. prežganka, 

pogosto najprej razložiti. Pravimo, da pojem tako definiramo ali opredelimo. 

Definicija pojma je sestavljena iz treh delov: 

1. najprej navedemo pojem, ki ga razlagamo (prežganka) 



2. nato ga uvrstimo v neko širšo družino, in sicer tako, da navedemo njegovo 
nadpomenko (juha) 

3. na koncu navedemo značilnosti, posebnosti, po katerih je definiran pojem 
prepoznaven in se razlikuje od drugih podobnih pojmov (narejena je iz prepražene 
zarumenele moke). 
 

Definicije lahko najdemo v leksikonih, slovarjih. 

Vaja (dopolnite definicijo pojmov) 

KOLEBNICA je vrv, ki jo med vrtenjem preskakujemo. 

POBARVANKA je knjiga, ki je namenjena otroškemu barvanju. 

Sedaj pa vaje. V DZ na str. 108 rešite 1. nal., na str. 109 rešite 3. in 4. nal., na str. 110 rešite 5. 
nal., in 6. nal. na str. 111. 
 

REŠITVE 

 

 



 

 
 

 

ČET, 7. 5. 2020          Utrjevanje znanja – besedne vrste 
Samo še stavčni členi so nam ostali in smo za letos zaključili z obravnavo jezikovnega pouka. 

Zato boste to uro naredili kratko vajo, da vidim, če še veste, katere besedne vrste poznamo in 

kaj jim določimo.  



Naslov v zvezku: Vaja – besedne vrste 

Stavek za analizo: Sedemnajst učencev se bo jutri vrnilo v to srednjo šolo.  

Rešitve pošljite najkasneje do petka, 8. 5. 2020, na mail marija.lampret@sola.velike-lasce.si 

 

 

PET, 8. 5. 2020         Josip Jurčič – življenje in delo 

Še veste kaj o Josipu Jurčiču? Če ne, potem poglejte lanski zvezek (26. 4. 2019). Katero 

njegovo delo smo brali lani? 

Kdor nima lanskega zapisa, naj si prepiše nekaj podatkov o Jurčičevem življenju in delu, ostali 

snov le ponovite. 

JOSIP JURČIČ 

Rodil se je na Muljavi, 4. 3. 1844, umrl pa je za jetiko, v Ljubljani, 3. 5. 1881) 

Rodil se je revnim kmečkim staršem. Mati Marija je bila gospodinja, oče  Marko pa kočijaž v  Stiškem 

samostanu. Za dodaten zaslužek so se ukvarjali tudi z žganjekuho branjerijo. Zelo pomemben v 

Jurčičevem življenju je bil tudi njegov ded, ki je poskrbel, da je šel Josip v šolo. 

OŠ je obiskoval v Višnji Gori, gimnazijo pa v Ljubljani. Po končani gimn. je odšel na Dunaj študirat 

slavistiko in klasično filologijo. Med študijem se je komaj preživljal, zaradi pomanjkanja denarja 

študija ni nikoli dokončal. 

Ustvarjati je začel že v dijaških letih, ko je zapisal zgodbe, ki mu jih je pripovedoval ded: Spomini na 

deda, Pripovedka o beli kači … Kot gimnazijec je napisal povest Jurij Kozjak, slovenski janičar, 

najpomembnejši pa je njegov roman Deseti brat, ki velja za 1. slovenski roman (1866) in dramsko 

delo Tugomer (1876), ki je 1. slovenska tragedija. Med pomembna njegova dela uvrščamo tudi povest 

Domen, Sosedov sin, humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori in Rokovnjače, ki jih zaradi bolezni ni 

mogel dokončati. Dokončal in izdal jih je Janko Kersnik.  

Na Jurčičevo ustvarjanje je močno vplivalo delo Frana Levstika: Popotovanje iz Litje do Čateža. 

 

Lepo se imejte.  

Mojca Lampret 

mailto:marija.lampret@sola.velike-lasce.si

