
Ponedeljek, 4. 5. 2020 

Pozdravljeni, sedmošolci! 

Krajše počitnice so za nami in upam, da ste jih preživeli lepo. Kot verjetno 

veste, se bo pouk na daljavo za vas nadaljeval do konca šolskega leta. Večino 

ocen pri slovenščini že imate, vmes pa bom še kaj preverjala, kako me kaj 

upoštevate in izpolnjujete naloge, da nam septembra ne bo preveč hudo.   

V načrtu ima še eno oceno, a tem  bomo kasneje … 

 

V petek pred počitnicami ste zaključi z vajami o stalnih besednih zvezah. 

Zdaj pa najprej navodilo za pisno nalogo, v kateri boste uporabili stalne 

besedne zveze. 

 

NAVODILO ZA PISNO NALOGO  

Besedilna vrsta: neuradno pismo sorodniku, prijatelju, prijateljici, 
sošolcu … 

Tema: Na počitnicah, potovanju, izletu … 

Zgradba besedila (spisa) 

Tridelna zgradba  mora vsebovati:  
 opis  kraja,  
 opis in oznako oseb (ene ali več), zanimiv  dogodek,   
 primeren  zaključek. 

Povedi naj bodo raznolike z bogatim besednim zakladom in pravopisno ter 
slovnično pravilno zapisane. (Uporabite stalne besedne zveze.)  
Ne pozabite na odstavke. 

Zgledujte se po pripovedi Srce mi je padlo v hlače 

Spis boste natipkali in mi ga oddali v spodnjo povezavo do četrtka, 7. 5., 

lahko seveda prej. 

Seveda morate biti pazljivi, saj se bodo poleg pravopisnih in slovničnih napak 

pojavljale tudi drugačne napake, ki nastajajo pri tipkanju. 

Oddaja dokumentov 

 

Pisne naloge bom pregledala in vam sporočila, kako vam je uspelo. 

 

 

Sedaj pa še v DZ str. 59 rešite 16. vajo.  

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzvKsl8uEbngNyttFYdVcSOr-IQwepiSARvKpd3/exec


 

Preberite in razmislite o spodaj zapisanem, ali že kaj veste o tem … in nato 

zapišite v zvezek. 

 

ZAPIS V ZVEZEK 

 

 

                                         Predlog  
  
Naštejmo predloge: na, za, pred, pod, pri, v, k, h …. 
  
Predlogi  sami zase nimajo pomena. Imajo le slovnični pomen. 
Zmeraj so pred samostalnikom ali pred besedno zvezo. 
Določajo, v katerem sklonu mora biti beseda za njim. 
  
Kje so predlogi? 

Vedno le med besedami, nikoli med stavki. 
  
So nepregibni. (se ne sklanjajo …) 
   
VEZAVA PREDLOGOV 

  
Predlogi se vežejo z različnimi skloni razen z imenovalnikom. 
  
 Pari v/ iz,    s/z,  s, z/ na  k/h 

 
 

 

(vaje pa v sredo)  

 

 


