
1. ura: 7. b 

 

Dober dan!  

Ob 9h se vidimo in slišimo. Prosim, imej pri sebi zvezek z nalogami, ki si 

jih reševal(a) v ponedeljek.  

Na koncu tega dokumenta (po napotkih za 5. uro) najdeš osnovna 

navodila za jutrišnji kulturni dan. OBVEZNO SI JIH PREBERI ŽE DANES. 

 

 

 

Dober dan! 

Hvala vsem, ki ste včeraj opravili, kar je bilo treba. 😊 

 

Razlike v točkah so zelo velike, zato domnevam, da ste nekateri delali 

sami in da si niste pomagali z razpoložljivimi viri. Dobila sem vtis, da niste 

prebrali vseh namigov o tem, kje vse lahko najdete rešitve in kako si 

lahko pomagate.  

 

Točke, ki ste jih dosegli, ne bodo vplivale na vašo oceno, a če vedno 

berete navodila tako površno, se vam to lahko pozna kje drugje. 

 

Pa preidimo k prilastkovemu odvisniku. Prilagam rešitve ponedeljkovih 

nalog. Prosim, preglejte si rešitve. 

 

1. b) Najboljše so slaščice, ki jih pripravi moja babica.  

Vprašanje: Katere slaščice so najboljše? 

Odgovor: (Tiste,) ki jih pripravi moja babica.  

 

c) Človek, ki je bogat, malokdaj daruje drugim.  

Vprašanje: Kateri človek malokdaj daruje drugim?  

Odgovor: (Tisti,) ki je bogat.  

 

č) Mož, ki stanuje zraven nas, trenira nogomet.  

Vprašanje: Kateri mož trenira nogomet?  

2. ura: 8. a 
 



Odgovor: (Tisti,) ki stanuje zraven nas.  

 

d) Trener, čigar ekipa je zmagala, je bil zelo ponosen.  

Vprašanje: Kateri trener je bil ponosen?  

Odgovor: (Tisti,) čigar ekipa je zmagala 

 

e) Dan, ko se ne smeješ, je izgubljen.  

Vprašanje: Kateri dan je izgubljen?  

Odgovor: (Tisti,) ko se ne smeješ.  

 

f) Oče najraje kupi pivo, ki je brez alkohola.  

Vprašanje: Katero pivo oče najraje kupi? 

Odgovor: (Tisto,) ki je brez alkohola. 

 

 

Besedilo iz okvirčka prepiši v zvezek na stran za neumetnostna besedila.  

Nato reši naloge 2-4 na straneh 81 in 82.  

Reši še a-d primer iz naloge 5. Te rešitve slikaj in mi jih pošlji po 

elektronski pošti do petka, 8. 5. 2020.  

 

ČIGAR 

 
Oglejva si primer: 

 
Trener, čigar ekipa je zmagala, je bil zelo ponosen. 

Za čigavo ekipo gre? – Za trenerjevo. TRENER je samostalnik MOŠKEGA 
SPOLA, v tej povedi je v ednini.  

 
Trenerka, katere ekipa je zmagala, je bila zelo ponosna. 

Za čigavo ekipo gre? – Za trenerkino. TRENERKA je samostalnik 
ženskega spola. 

 
 

Voznik, čigar avto se je pokvaril, je ob cesti čakal na vlečno službo. 
Čigav avto se je pokvaril? – VOZNIKOV. (samostalnik m. sp., ed.) 

 

Voznica, katere avto se je pokvaril, je ob cesti čakala na vlečno službo. 
Čigav avto se je pokvaril? – VOZNIČIN. (samostalnik ž. sp., ed.) 

 
 

ČIGAR uporabimo samo, ko se prilastkov odvisnik nanaša na lastnino 
moškega samostalnika v ednini. 

 



Prihodnji torek bomo imeli video srečanje. Zanj vas bom razdelila v dve 

skupini, da bomo vsi skupaj lažje sledili. Podrobnejše napotke, kdaj bo 

kdo na vrsti, vam pošljem do petka. Skupini bom določila sama in bosta 

dokončni.  

Vse v zvezi s tem boste prejeli na svoje elektronske naslove, o tem pa 

bom seznanila tudi vaše starše. 

 

Naredite si lep dan! Vaša moč je v vaših rokah! 😉 

 

3. ura: 6. a 
 

 

Dober dan! 

Danes se dobimo ob 10h na videosrečanju. Lepo prosim, da imate 

pripravljen delovni zvezek z rešenimi nalogami. Pregledali in predebatirali 

bomo rešitve, nato pa povadili vsebine za ustno ocenjevanje. 

Tu je naša povezava: https://meet.jit.si/SrecanjeZMojimi6-solci.  

 

4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

V ponedeljek ste dobili v branje Cankarjevo črtico Mater je zatajil.  

Pripenjam zvočni posnetek črtice, lahko pa jo še enkrat prebereš tudi 

sam(a). MJZ 1  MJZ 2 MJZ 3   

Na povezavi najdeš učni list. Če imaš možnost in če želiš, ga lahko 

rešiš in si ga natisneš (ali si ga najprej natisneš in potem rešiš), lahko 

pa samo rešitve zapišeš v zvezek. Učni list - Mater je zatajil 

V zvezi z morebitnimi nejasnostmi me lahko vprašaš po elektronski 

pošti.  

Naj bo današnji dan zate nekaj posebnega! 😊 

https://meet.jit.si/SrecanjeZMojimi6-solci
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Mater-je-zatajil.m4a
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Mater-je-zatajil-2.m4a
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Mater-je-zatajil-3.m4a
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Ivan-Cankar-Mater-je-zatajil.docx


5. ura: 7. a 
 

 

Dober dan!  

Ob 12h se vidimo in slišimo. Prosim, imej pri sebi zvezek z nalogami, ki si 

jih reševal(a) v ponedeljek.  

Pred srečanjem preberi prva navodila za jutrišnji dan. 

 

Veselim se srečanja z vami! 

 

NAVODILA ZA JUTRIŠNJI KULTURNI DAN ZA 7. a IN 7. b 

Za jutri je predviden kulturni dan. Po letnem delovnem načrtu bi morali iti 

na Ljubljanski grad, na Trubarjevo domačijo v Rašico in v muzej po sledeh 

rimske Emone.  

Namesto tega bomo potovali virtualno. Za to boste potrebovali mobilni 

telefon ali tablico. Delali boste v skupinah. Lepo prosim, da si že danes na 

telefon ali tablico naložite mobilno aplikacijo CŠOD MISIJA.  

 

Natančnejša navodila prejmete jutri. Predlagam, da začnete s skupinskim 

delom med 9.30 in 10. uro. Ob 13h se dobimo na srečanju prek jitsi 

aplikacije. Kulturni dan boste zaključili s kvizom o vsebinah z opravljene 

misije. 

Delali boste v skupinah. Za prvi, raziskovalni del dneva prejme vsaka 

skupina svojo jitsi povezavo, tako da boste med opravljanjem nalog lahko 

komunicirali. Kdaj se boste dobili na povezavi svoje skupine, se dogovorite 

sami. Povezave so že poslane vašim staršem. 

Skupine 

7. a 
1. skupina: Tadeja, Rok, Tarik 

2. skupina: Martin, Gala, Emilli 

3. skupina: Minka, Lia, Leon, Nina 
4. skupina: Danaya, Jakob, Aneja 

7. b 
1. skupina: Maks, Timur, Jan 

2. skupina: Maša, Teodora, Maja Z. 

3. skupina: Taja, Mia, Luna 
4. skupina: Maja, Tina, Neli 

5. skupina: Ajda, Lana, Timotej, 
Teo 

 

Skupine so dokončne. 


