
TOREK, 14. 4. 2020 

Dober dan! Pozdravljeni v novem delovnem tednu. Upam, da je za vami lep 

praznični vikend, poln smeha in novih izkušenj! 

POSEBNO OBVESTILO ZA SEDMOŠOLCE 
 
V sredo bo ob 8. 20 potekal dopolnilni pouk, ki bo potekal preko videa. Vašim 
staršem sem poslala na elektronsko pošto povezavo, na katero jutri ob 8.20 
kliknite, in s tem se boste udeležili video učne ure. Povezava je brezplačna, 
če delate preko prenosnika, je dovolj samo klik. 
 
Učenci, ki boste prisostvovali dopolnilnemu pouku, do takrat rešite spodnje 
primere, da jih potem lahko ustno pregledamo, dodatno obrazložimo in 
predebatiramo.  
 
Določi stavčne člene: 
Andraž zamišljeno zre skozi okno. 
Včeraj smo vsi z zanimanjem poslušali radijsko igro. 
Zaradi slabega rezultata na tekmovanju iz atletike se je ves dan kujala. 
Zaradi raztresenosti je Matej prejšnji teden pozabil Niki voščiti rojstni dan. 
Nam gre angleščina zelo dobro! 
 
 
 
Prav tako vam bom z veseljem odgovorila na morebitna vprašanja iz doslej 
predelanih vsebin. 
 
VABILO K JUTRIŠNJI URI VELJA ZA VSE 7-ŠOLCE! ŽE ZDAJ SE VESELIM 
SREČANJA Z VAMI! 

 

 

 

 

 

 

Prosim, preberi uvodne napotke v uvodu k današnjemu dne. 

V četrtek vam je bilo dodeljeno delo za dve šolski uri. Preglejte, kaj je ostalo nerešeno, in to 

rešite danes. Če katere od nalog niste znali narediti, prosim, da mi to napišete po elektronski 

pošti, da vam lahko razložim. 

VABLJENI K VIDEOURI JUTRI OB 8. 20. 

 

 

 

3. ura: 7. a 
 



 

 

Dober dan! 

Lepo prosim, preberite uvodni del k nalogam za današnji dan! Kdor more in želi, 

vabljen k video uri jutri ob 8. 20. 

 

Danes bomo nekoliko zasukali začrtani program, saj so nam na RTV Slovenija 

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! 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni! 

Srčno upam, da so vsem, ki ste se lotili prikazanega recepta, čokoladne kroglice 

tudi uspele! Miji so! Bravo, Mijaaaa!!!!! Niki, preizkusila bom tvoj recept za 

dunajski zrezek! Na ta način ga še nisem pripravljala, ta vikend pa so bile na 

vrsti druge dobrote! 

Kdor mi še ni poslal recepta v pregled, lahko to naredi danes. 

Predno preidem na današnjo snov, vam sporočam, da bi jutri (v sredo) rada 

imela z vami učno uro preko video povezave. Zato moramo biti vsi dostopni v 

istem času. Ker si mnogi delimo računalnik z drugimi domačimi, me zanima, če 

se lahko dogovorimo za jutri POPOLDNE ob 17. uri. Za tako srečanje potrebujete 

prenosnik, tablico ali pametni telefon. Napotke za uporabo bom poslala na vašo 

elektronsko pošto in na elektronsko pošto vaših staršev. Prosim, da mi po 

elektronski pošti sporočite – da ali ne, torej če se lahko jutri dobimo na video 

srečanju. Če za jutri še ne bo šlo skozi, se bomo tako »srečali« prihodnji teden. 

 

4. ura: 7. b 

5. ura: 8. a 
 

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


Danes boste spoznali primer strokovnega besedila, in sicer razlago naravnega 

pojava. Pojasnila o tem si preberite na strani 102, nato pa rešite naloge 1-4 na 

str. 102 in 103. 

 

Želim vam lep preostanek dneva. V pričakovanju povratne informacije vas lepo 

pozdravljam! 

 

 

 

 

 


