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Dober dan! 

Včeraj si dobil(a) v reševanje tri naloge iz SDZ. Poglejva, kako ti je šlo. 

Preglej svoje rešitve: 

2. naloga: 

ednina: izdeluje, prodaš, kupim  

dvojina: grešiva, zaposlita se, smejeta se 

množina: peljemo, sejejo, kmetujejo 

 

POVZETEK: Ko nekaj dela 1 človek, je to ednina, ko delata dva, je dvojina. Ko delajo trije ali celo več 

ljudi, govorimo o množini. 

 

3. naloga: 

2. in 3. os. dv.: povesta, predstavljata, pleteta, odkrivata 

3. os. mn.: belijo, pečejo, gredo, trenirajo, igrajo 

2. os. ed.: plavaš, dopolnjuješ, strašiš 

1. os. ed.: tarnam, sočustvujem, predlagam 

3. os. ed.: krade, ustvarja, misli 

1. os. dv.: piševa, ljubiva, prepletava 

2. os. mn.: premišljujete, pohajkujete, veste 

1. os. mn.: planinarimo, staramo se 

 

POVZETEK: Ko sem JAZ sam(a) ali še s kom, je to 1. oseba. 

Ko mene ni, si pa ti zraven, je to 2, oseba. 

Ko ni zraven ne tebe ne mene, govorimo o 3. osebi. 

 

4. naloga: 

Jaz pa res vsak dan pišem domačo nalogo. A ti je ne pišeš? Moj brat in moja sestra pogosto pišeta 

babici. Moji starši včasih pišejo voščilnice. Vid piše raziskovalno nalogo. Jaz in moja prijateljica piševa 

znanemu pevcu. Danes pišemo/pišem šolski esej. 

 

Na vaši šoli tudi jeste palačinke? Pri nas doma pogosto jemo enolončnice. Maj, ali rad ješ pico? Midva 

jeva šolsko kosilo. Iva in Petra jesta sladoled. Kaj pa učenci 7. razreda – tudi oni jedo radi sladoled? Vi 

gotovo radi jeste testenine. 

 

Kako so šle vaje? Ti je kaj povzročalo posebne težave? Glede na to, da se s to snovjo šele 
spoznavamo, morda potrebuješ le še »treninga« in vaje. Če pa se ti zdi, da ti je pretežko in ne 
razumeš, zaprosi starše, naj mi po elektronski pošti sporočijo, kaj ti nagaja. Potrudila se bom, da 
izdelam tako razlago, da boš premagal(a) morebitne ovire! 

 

Tokrat boš potreboval(a) šolsko berilo. Današnje besedilo te bo spomnilo kako lepo je živeti v času, 

ko lahko v trgovini kupimo … karkoli nam srce poželi! Na strani 140 si oglej zapis besedila. 

1. +2. ura: 
6. a 



Nato pomisli, če bi znal(a) odgovoriti na spodnja vprašanja: 

Kdo je napisal besedilo? 

Kaj obljublja naslov, koga bo možno kupiti? Natančno si oglej, kako je pisano besedilo. Je to pesem, 

roman ali gledališka igra? 

 

Pravzaprav ne vem, kaj si si odgovoril(a), a če si imel(a) v mislih, da gre za gledališko igro, zaslužiš 

PLOSKEC!  

 

Kako prepoznamo, da je besedilo pisano za gledališče? 

Enostavno: besedilo je napisano po vlogah. Na samem začetku izvemo, kdo so nastopajoči, kje (včasih 

tudi kdaj) se to dogaja. Besedilu, ki nam pove vse to, pravimo DIDASKALIJE. 

Gledališka igra ni razdeljena na kitice, odstavke ali na poglavja. Delimo jo na PRIZORE. 

Z velikimi tiskanimi črkami so zapisana imena nastopajočih. To so VLOGE. Pravimo, da je gledališko 

besedilo pisano po VLOGAH. Ob vsaki vlogi je napisano besedilo, ki ga nastopajoči mora povedati na 

odru. Temu besedilu pravimo REPLIKA. Ko ga zapišemo, NE UPORABLJAMO NAREKOVAJEV kot v 

premem govoru! 

Ob nekaterih replikah je poševno tiskano besedilo, zapisano v oklepaju. Iz tega besedila izvemo, kako 

se kdo premakne na odru in kaj naredi med nastopom. Tudi ta zapis so DIDASKALIJE. 

 

Zdaj pa preberi uvod in TRETJI PRIZOR. 

Odpri zvezek na strani za UMETNOSTNA BESEDILA in napiši naslov: 

Žarko Petan: STARŠI NA PRODAJ* 

V CELIH POVEDIH ZAPIŠI ODGOVORE NA SPODNJA VPRAŠANJA: 

1. Kaj so želeli Tanja, Peter in hišnik kupiti v veleblagovnici? 

2. Kateri artikel (izdelek) jih je presenetil? 

3. Katero pravljično osebo si je želela videti Tanja? 

4. Od kod je bila Rdeča kapica iz konzerve?  

5. Takoj ob odprtju konzerve z Rdečo kapico je bilo jasno, da je ta teater iz Amerike. Ali najdeš 

vsaj pet posebnosti, ki so značilne za Ameriko? 

Kar je pod črto, ti ni treba prepisati. 

Si že kdaj slišal(a) za Sherlocka Holmesa? To naj bi bil sloviti angleški detektiv. Morda si o njem že 

gledal(a) kak film, TV nanizanko ali celo risanko. Vedno naj bi nosil poseben plašč (ogrinjalo), kapo in 

kadil pipo. Njegov zaščitni znak naj bi bila tudi lupa! 



    

 

V resnici je Sherlock Holmes le fiktivni lik. To pomeni izmišljen, v tem primeru knjižni junak. Zgodbe, 

ki so izhajale o njem, je napisal angleški pisatelj Arthur Conan Doyle. Ker je bil ta detektiv tako 

natančen in uspešen pri svojem delu, so ljudje sčasoma začeli verjeti, da dejansko tudi obstaja. 

Marsikdo mu je napisal tudi pismo in ga v pismu prosil za pomoč, da razkrije kako skrivnost. Zadeva je 

šla tako daleč, da je v Londonu še dandanes odprt muzej Sherlocka Holmesa, kjer je prikazan njegov 

dom natanko tako, kot je predstavljen v knjigah. 

 

             

Sherlockova dnevna soba         Pisalna miza Sherlocka Holmesa 

 

V četrtem prizoru gledališke igre iz berila boš srečal(a) tega gospoda tudi ti! Kar preberi, s čim se 

ukvarja! 

Po branju odgovori na vprašanja. (Odgovore zapiši v celih povedih v zvezek.) 

6. Kaj počne Sherlock Holmes v trgovini IMAMO? 

S tem odgovorom zaključuješ današnje zaposlitve za slovenščino. Želim ti vse dobro! Ostanite zdravi! 



4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

Cankarjeva skodelica kave je bila kar grenka, kaj? Si kdaj tudi sam(a) nehote ali nenačrtovano užalil(a) 

koga od staršev? Pa si se kasneje opravičil(a)? Upam, da ja! 

Vsi smo kdaj sitni ali imamo slab dan. Takrat včasih odreagiramo pretirano burno in izrečemo ali 

naredimo kaj takega, da nam je potem zaradi tega hudo. To so je vedno dogajalo in se vedno bo!  

Osebno menim, da je prav, da svoje napake priznamo in da se človeku, ki smo ga užalili ali drugače 

prizadeli, tudi opravičimo. Napaka bo ostala, a nam (verjetno tudi dotični osebi) bo lažje, če se ji 

opravičimo in damo vedeti, da smo uvideli svojo napako.  

Tudi Ciril Kosmač je nekoč zapisal Beseda je strašna stvar! Človek nikdar ne ve, kdaj z njo sproži plaz 

in prikliče smrt. 

Ivan Cankar je v Skodelici kave z besedami ubil luč veselja v maminih očeh! Pa tako malo priložnosti je 

bilo v njegovem življenju, ko jo je lahko videl! 

So ti bile naloge v SDZ težke? Ti je katera posebno nagajala? Če ja, mi to napiši. Tu je nekaj rešitev, da 

si lahko pregledaš, kar si rešil(a). Večina nalog je spraševala po tvojem mnenju in čutenju, zato rešitev 

ni moč predvideti. Če želiš, mi lahko kako svoje razmišljanje tudi pošlješ v pregled ali korespondenčno 

debato. 

2. IVAN CANKAR     CANKARJEVA MATI 

pust in zlovoljen                                        njen beli obraz se je svetil velik, 

z zlobnim glasom                                      plah pogled oči  

     večje so bile in čistejše  

 

Cankar je pri opisu matere in njenih dejanj uporabljal veliko bolj svetle pridevnike kot pri opisu 

sebe in svojih dejanj. Opazimo črno-belo slikanje.  

7. b) Srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti … 

8. a, č  

Ta črtica je razpoloženjska zato, ker lahko v njej opazujemo opis občutenj in razpoloženj ter 

njihovo spreminjanje, socialna pa je zato, ker govori o revščini v Cankarjevi družini.   

 

 

 

 



Cankarjeva dela so prežeta s pesniškimi slogovnimi sredstvi. Slog pisanja kakor tudi opisi narave v 

posamičnih črticah so Cankarjevim delom vedno dali poseben pečat – z njimi je najpogosteje 

poudaril razpoloženje literarnih likov ali vzdušje ob posamičnih dogodkih. 

V drugem stolpcu besedila je cela vrsta poosebitev. Izbrala sem le eno. Poglej, kakšno 

sporočanjsko moč lahko dosežejo besede v takih primerih. 

- 3. odstavek drugega stolpca: 

… se ni ganila: le roka, ki je držala skodelico, se je tresla.  

Mati se ni ganila več. Okamenela je. Le roka se je tresla. – Avtor je to povedal tako hladno, kot da 

roka ni del matere. Mati je otrpnila, njena čustva (veselje) so izpuhtela – besede so jo udarile in 

udarec je zatresel njeno roko … 

- Zadnji odstavek: …  mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo … - tehnično v tej povedi ni 

poosebitve, saj je kavo prinesla ženska, tj. človek. Toda dvojno poimenovanje tujine ( v TUJINI 

TUJA ženska) v bralcu povzroči tak čustveni hlad, kot da mu je kavo prinesel brezosebni 

robot! Poved deluje, kot bi šlo za poosebitev! 

 

 

V urejenih povedih napiši, kako razumeš zadnjo poved iz odlomka. Prosim, pošlji mi svoje pojasnilo. 

 

Kdor je prejel pregledan zapis o domačem branju, naj ga izboljša in uredi po napotkih ter mi urejeno 

besedilo ponovno vrne v pregled.  

Da lahko popravite dokument in zbrišete komentarje, morate priponko najprej naložiti in klikniti 

gumb na »omogoči urejanje«. Izboljšaj, kar je treba. Če želiš zbrisati komentar(je), klikneš na 

komentar in nato na ukaz Pregled v modri orodni vrstici nad dokumentom. Poišči ukaz Izbriši 

komentar in klikni nanj. Komentar bo izbrisan. 

 

Za danes je to vse. Za jutri si pripravi NPZ, ki sem vam ga razdelila v četrtek. Če si ga morebiti že 

rešil(a), lahko samo pretipkaš tiste rešitve, ki so zahtevale zapis v obliki povedi.  

 

Za danes je z moje strani to vse. Ostanite dobro! Ostanite zdravi! 

 

 

 

 

 

 



5. ura: 7. a 
 

 

Dober dan! Kako gre? Ste danes že slišali kako šalo? Ste se že kaj nasmejali?  

Če ste, je vaš dan že zdaj lep. Če pa niste, imate še čas. Naredite si dan lep! 

Prejela sem nekaj vaših uradnih pisem. (Vsa sem že pregledala in poslala nazaj.) Bravo! Dobro ste 

se lotili svoje naloge! Le tako naprej! 

ALBANA: REŠITVE NALOG OD VČERAJ 

16. Marko gre v trgovino.  
Mirjana in Lovro gresta na pošto.  
Moja sestra gre na koncert.  
Špela in Janko gresta v hribe.  
Anja gre na sprehod.  
Julija in Jerneja gresta na morje.  
Borut gre na bazen.  
Sošolci grejo na tekmo.  
Tara gre v knjižnico.  
Moje prijateljice grejo na telovadbo.  
Jana gre v slaščičarno. Prijatelji grejo na pico.  
 

17. a) Na bazen.  
b) Na koncert.  
c) V šolo.  
č) V kino.  
d) Na igrišče.  
e) V park.  
f) Na zabavo.  
g) Na predstavo.  
h) V slaščičarno. 
 

 

ALBANA: 

Danes reši naloge 18, 19 in 20 v delovnem zvezku Čas za slovenščino na straneh 79 in 80. 

 

7. a 

       Pošiljam rešitve k včerajšnji nalogi na čas: 

2. O načinu življenja v Singapuru.  

6. Singapurci veliko vlagajo v projekte trajnostnega razvoja, katerih cilj je, da bi bil Singapur čim 

bolj zelen. Zato se po vsem mestu razrašča gosto zelenje, ob cestah rastejo drevesa, veliko je rož. 

Imajo celo umetna drevesa, ki izkoriščajo sončno energijo in opravljajo vlogo pravih dreves. 

(Naj vas ne jezi, da ni rešitev za vsako nalogo posebej, saj ostale naloge sprašujejo po vašem 

mnenju – le kdo lahko predvidi vse rešitve?!) 

Mimogrede … 

Včasih nas jezijo pravila. Skoraj vesno nas jezijo prepovedi in omejitve. Pa vendar so te nujno 

potrebne, ko živimo v svetu skupnosti in ne na nekem samotnem otoku. Ste že slišali, kje na 

svetu je relativno malo obolelih za korona virusom? 

Prav v Singapurju! Zakaj? Vse kaže, da prav zato, ker so vajeni slediti navodilom in so ostajali 

doma, ko jim je bilo tako naročeno. Bodimo frajerji tudi mi: upoštevajmo napotke in skupaj 

nam bo zagotovo uspelo! 



 

Preberi razlago o tem, kaj je OPIS ŽIVLJENJA V NEKI DRŽAVI ALI SKUPNOSTI (SDZ str. 71). 

V razlagi je uporabljena tudi beseda OBJEKTIVNO. To pomeni, da neko stvar predstavimo, kot jo 

prepoznamo in opazovanja – na podlagi tega, kar bi zaznali skozi slike ali videoposnetke in 

popolnoma brez čustvenega odziva. Nasprotno od OBJEKTIVNO je SUBJEKTIVNO. Subjektivno 

besedilo pove tudi, kaj si pisec besedila misli ali kako čuti v zvezi z napisanim … 

 

Objektivni opis učilnice SLJ: 

Učilnica je zelo velika in svetla. Vse povsod visijo napisi, izdelki učencev ali napotki za delo. Kateder je 

vedno poln. Na njem so običajno kupi knjig, zvezkov, različnih pisal in drugih pripomočkov, ki jih 

učiteljica uporablja za pouk. 

V kotu ob tablah so napihnjeni baloni, ki jih uporabljamo za igro med odmori. 

 

 

Subjektivni opis učilnice SLJ: 

Učilnica je zelo velika in svetla. Vse povsod visijo različni napisi – nekateri so domiselni, nekateri pa 

čisto brez zveze! Učiteljica pogosto obesi naše izdelke. Meni je to zanimivo, moj sošolec pa pravi, da 

mu je to neumno – da mu je čisto vseeno, če so stene v učilnicah nabito polne ali prazne. 

V kotu ob tablah so napihnjeni baloni, ki jih uporabljamo za igro med odmori. To je prava zabava! 

Včasih, ko jih vidim med poukom, čisto pozabim na navodila za delo. Komaj čakam, da bo zvonilo, da 

se s prijatelji in z baloni lahko sprostim in znorim! 

 

Zagotovo ste že kdaj slišali za afriško državo po imenu Gana, mar ne? Ste si kdaj ogledali na spletu, 

kje leži? Kaj pa fotografije iz te države? Nekaj vam jih pošiljam na pokušino: 

 

                       

 



   

 

  

Predstavljaj si, da je bil en mesec pri tebi na obisku tvoj vrstnik iz Gane. Za njega je bilo to prvič, da je 

zapustil svojo državo. Po navodilih iz SDZ na strani 73 (8. naloga), napiši zahtevani sestavek. 

Tvoj gost je imel pri sebi tudi nekaj fotografij. Oglej si jih. Kaj bi ga vprašal v zvezi z njimi? Za vsako 

fotografijo napiši vsaj eno vprašanje. Poznaš kakega Pirančana iz Gane? 

 

Nalogo zapiši v zvezek … ali v wordov dokument. Če starši utegnejo (in ko utegnejo), jih lahko 

zaprosiš, naj mi to pošljejo po elektronski pošti (wordovo priponko ali fotografijo izdelka), da ti lahko 

pregledam.  

Aja: poišči Gano na zemljevidu! Kaj meniš, kakšno vreme imajo poleti in kakšno pozimi?  

 

 

Bodi dovolj za danes! Želim ti vse dobro! Ostanite zdravi! 😉 


