
 

SREDA, 15. 4. 2020 

Dopolnilni pouk za 7-šolce – videosrečanje, začetek ob 8.20. 

 

1. ura: 7. b 

 

Pozdravljeni! 

Vam je bila radijska igra všeč? Srčno upam, da ste se vsaj malo nasmejali, saj 

pravijo, da je dan, ko se niste nasmejali, izgubljen dan … 

Ali je bilo v avdio predstavi kaj takega, kar bi vi »uprizorili« po svoje? 

V SDZ je na straneh 180 do 183 nekaj nalog, ki se navezujejo na poslušano 

zgodbo. Preberi odlomke in reši naloge 2-4.  

Prosim, štopaj, koliko časa boš potreboval(a) za branje in reševanje. 

 

2. ura: 8. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Jutranji del današnje ure bo nekoliko krajši, saj se dobimo popoldne pri 

pouku v živo prek zaslona.  

Ponovili bomo, kar smo se že učili o večstavčnih povedih ter o odvisnikih, 

ki smo jih že obravnavali. Nato bomo spoznali še enega novega.  

Zdaj, v jutranjem času prosim samo, da si pregledate naloge iz prejšnje 

učne ure. 

 
Rešitve nalog s prejšnje učne ure: 

2. Vremenske pojave opisujejo meteorologi, potrese pa seizmologi.  
4. a, b, c, f  

 

 

Predno se vidimo, v SDZ na str. 77 rešite nalogo 2. Popoldne mi boste 

povedali, kje se (če se) zatika, nato pa preidemo na novo vrsto odvisnika. 

Na svidenje ob 17h! 



3. ura: 6. a 
 

 

Pozdravljeni! 

So za vami prijetni prazniki?  

 
Vam je  kakšno zagodel?  

 
Vam je poskril čokoladne bonbone po 

stanovanju ali po vrtu? 
 

Ste barvali pirhe ali jih sekali s kovanci? 
 

Koliko raznolikih možnosti nam je nudil 
minuli konec tedna, kaj? 

 

         

 

 

Kristjani so letos že praznovali veliko noč. 

Pravoslavci bodo praznovali veliko noč naslednji konec tedna. 

Najdeš glagola v zgornjih dveh povedih? 

V katerem glagolskem času sta? 

 

Danes ne boš imel(a) veliko dela. A prosim, da si nekam zapišeš, koliko 

časa ti je to delo vzelo. 

V SDZ na str. 48 si preberi, kaj je glagolski čas – prihodnjik. Nato reši 

nalogi 8 in 9 ter preberi pravopisni opomnik na strani 50.  

Za danes je to vse!  

Bodi dobro in ostani zdrrrrrrrav(a)! 😉 

 

 

 

 

 

  



4.ura: 9. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Danes je na vrsti 2. šolska naloga. Vaši »polizdelki« in vsi napotki vas že čakajo 

na elektronski pošti. 

Pa dobro opravite! 

 

 

5. ura: 7. a 
 

 

Za vami je že skoraj poln delavnik, tako da se vam bo zagotovo prilegla 

polna doza smeha! 

Na RTV Slovenija so nam podarili možnost, da lahko poslušamo radijsko 

igro Zakaj avto zjutraj noče vžgati?, ki je tudi v našem letnem načrtu za 

sedmošolce.  

Udobno se namesti in klikni na povezavo!  

Prepusti se radijski igri in uživaj!  

Alenka Goljevšček: Zakaj avto zjutraj noče vžgati?  

 

Ti je bila igra všeč? Bi jo ti zaključil(a) kako drugače? Ali bi v izvedbi kaj 

spremenil(a)? Bi zahteval(a) enak način izvedbe, če bi bil(a) ti 

režiser(ka)? Jutri bomo »povedali« še kako več o tem! 

 

Naj bo današnji dan nekaj posebnega za vse vas 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-igra/174684519

