
SREDA, 27. 5. 2020 

 

 

 

 

Dobro jutro! 

Prosim, preglej si rešitve včerajšnjih nalog. 

1. a) Naveličala se je mesta, zato si je kupila hišo na deželi in se preselila.  

b) Želim shujšati, zato ne smem jesti preveč sladkarij, ampak se moram več gibati.  

c) Včeraj sem imel naporen dan, saj sem bil do 14.00 v šoli, nato pa sem imel 

trening, ker bomo naslednji teden igrali za uvrstitev v finale na državnem tekmovanju 

šolskih nogometnih ekip.  

č) Zelo rad berem, ampak ne maram knjig z nesrečnim koncem, ker je na življenje 

treba gledati pozitivno, saj z nenehnim tarnanjem nikamor ne prideš.  

d) Martina je umetniška duša, saj rada riše in še raje fotografira, zato je za rojstni dan 

dobila odličen fotoaparat, ki ga bo vzela s sabo na končni izlet, na katerega bomo šli 

konec maja.  

e) Rada ima rože, najbolj pa so ji všeč kaktusi, saj ne potrebujejo veliko nege, le 

občasno jih je treba malo zaliti. 

 

Se ti je zdela naloga težka? 

 

 

 

VAJA 

Spodnje naloge reši v zvezek. Ni je treba fotografirati in poslati. Če boš kje v dvomih, 

mi napiši! 

 

 
Spodnje besedilo najdeš na koncu tega dokumenta. Če želiš in imaš to možnost, si 
ga lahko natisneš.  
 

 

 

 

1. ura: 7. b 



1. Preberi besedilo. Za vsako poved napiši, koliko stavkov je v njej. 

Vrsto let sem vsako poletje mesec dni preživel na Cerkljanskem. Mladi fantje smo 

želeli kolesariti ves dan, vendar zaradi dela na kmetiji ni bilo veliko časa. Večkrat na 

teden smo pred večerjo skočili na kolo in opravili vzpon na Šebrelje, dolg le štiri 

kilometre, vendar strm od začetka do konca. Kmalu sem privarčeval za novo gorsko 

kolo in z njim osvojil znane slovenske turistične točke. Mikalo pa me je iti še kam dlje 

in tako sem se podal na pot čez dolomitske prelaze, kamor se je nekoč odpravil 

kolesarit tudi moj oče. 

2. a) Prepiši poved in v njen določi stavčne člene. 

Vrsto let sem vsako poletje mesec dni preživel na Cerkljanskem. 

 

b) Iz zgornje povedi izpiši samostalnike in jim določi spol, sklon in število. 

 

3. Dano poved razbij v dve enostavčni povedi. Zapiši ju. 

Mladi fantje smo želeli kolesariti ves dan, vendar zaradi dela na kmetiji ni bilo veliko 

časa. 

 

4. Iz dane povedi izpiši pridevnike. 

Kmalu sem privarčeval za novo gorsko kolo in z njim osvojil znane slovenske 

turistične točke. 

 

5. Glagole iz izhodiščnega besedila razvrsti v preglednico. 

Osebna glagolska oblika Neosebna glagolska oblika 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nedoločniki                 Namenilniki 

 

 

Za danes je to vse! 

Želim ti lep preostanek dneva! 



2. ura: 8. a 
 

 

Dobro jutro! 

Pošiljam ti rešitve včerajšnjih nalog. Prosim, preglej svoje delo. 

3. naloga:  

g) Pričakujem, da me bo obvestil. predmetni  

h) Ko bom kaj izvedel o stricu, ti takoj povem. časovni  

i) Grem s tabo, da mi ne boš kasneje očital. namerni  

j) Sovražim, da mi kdo soli pamet. predmetni  

k) Sprejmem, da mi pomagaš. predmetni  

l) Zdaj se potrudi, da ti ne bo kasneje žal. namerni  

m) Kadar se kdo javi, smo vsi veseli. časovni  

n) Kar si naročil, to si dobil. predmetni  

o) Kjer ni miru, ni sreče. krajevni 

 

4. naloga: Tu imate različne rešitve, zato prosim, da jih slikaš in mi jih pošlješ v 

pregled. Hvala. 

 

VAJA 

Za nadaljevanje današnjega dela poglej naloge za 7. b (napisane so za današnjo 1. 

šolsko uro). 

Vaje reši v zvezek. NI MI JIH TREBA POŠILJATI. 

Ko rešiš vse naloge iz nabora za 7. razred, reši še ta primer: 

 

6. Preberi poved. V njej določi glavni in odvisni stavek. Odvisniku določi vrsto. 

Mikalo pa me je iti še kam dlje in tako sem se podal na pot čez dolomitske prelaze, 

kamor se je nekoč odpravil kolesarit tudi moj oče. 

 

Za danes je to vse. Želim ti lep preostanek dneva! 

 



3. ura: 6. a 
 

 

Dobro jutro! 

Za ogrevanje reši nalogo na tej povezavi: Namenilnik in nedoločnik 

En glagol nagaja in noče v svoj stolpec. Ugotoviš, kateri? 

Če ti ta snov povzroča težave, si oglej razlago tukaj. 

Spodnje naloge reši v zvezek. Ni je treba fotografirati in poslati. Če boš kje v dvomih, 

mi napiši! 

 
Spodnje besedilo najdeš na koncu tega dokumenta. Če želiš in imaš to možnost, si 
ga lahko natisneš.  
 

 

1. Preberi besedilo. 

Vrsto let sem vsako poletje mesec dni preživel na Cerkljanskem. Mladi fantje smo 

želeli kolesariti ves dan, vendar zaradi dela na kmetiji ni bilo veliko časa. Večkrat na 

teden smo pred večerjo skočili na kolo in opravili vzpon na Šebrelje, dolg le štiri 

kilometre, vendar strm od začetka do konca. Kmalu sem privarčeval za novo gorsko 

kolo in z njim osvojil znane slovenske turistične točke. Mikalo pa me je iti še kam dlje 

in tako sem se podal na pot čez dolomitske prelaze, kamor se je nekoč odpravil 

kolesarit tudi moj oče. 

 

2. Glagole iz izhodiščnega besedila razvrsti v preglednico. 

Osebna glagolska oblika Neosebna glagolska oblika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nedoločniki                 Namenilniki 

 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/2896
https://www.youtube.com/watch?v=2XYC1TSPTs0


3. Izpiši samostalnike iz dane povedi in jim določi spol, sklon, število. 

 

Vrsto let sem vsako poletje mesec dni preživel na Cerkljanskem. 

 

Rešitev današnjih nalog mi ni treba pošiljati.  

Za danes je to vse! 

Želim ti lep preostanek dneva! 

 

 

5. ura: 7. a 
 

 

Dober dan! 

Lepo prosim, sledi navodilom za današnjo uro v 7. b. Lepo bodi! 

 

 

 

 

ČE ŽELIŠ IN ČE LAHKO, SI LAHKO IZHODIŠČNO BESEDILO ZA DANAŠNJE NALOGE NATISNEŠ. BESEDILO 

NAJDEŠ SPODAJ, NA NASLEDNJEM LISTU. 

 

 

 

 

 



 

Izhodiščno besedilo za današnje vaje: 

 

Vrsto let sem vsako poletje mesec dni preživel na Cerkljanskem. Mladi fantje smo 

želeli kolesariti ves dan, vendar zaradi dela na kmetiji ni bilo veliko časa. Večkrat na 

teden smo pred večerjo skočili na kolo in opravili vzpon na Šebrelje, dolg le štiri 

kilometre, vendar strm od začetka do konca. Kmalu sem privarčeval za novo gorsko 

kolo in z njim osvojil znane slovenske turistične točke. Mikalo pa me je iti še kam dlje 

in tako sem se podal na pot čez dolomitske prelaze, kamor se je nekoč odpravil 

kolesarit tudi moj oče. 

 


