
Pozdravljeni, sedmošolci,  

razmere so nas prisilile v delo na daljavo ... Kot vam večkrat pravim, ste sposobni in delovni in 

sploh ne dvomim, da nam bo tudi na tak način uspelo usvojiti vse potrebno znanje. Pripravila 

sem vam razpored snovi, ki bi jo naredili pri urah slovenščine v tednu od 16. do 20. 3. 2020. 

Predlagam, da delate snov po dnevih, kot sem vam jo razporedila.  

Seveda pa vam bom vsak dan na voljo tudi za kakršna koli vprašanja. Pišete mi lahko preko                 

e-asistenta ali maila. 

Kar sem vam v tem dokumentu označila z zeleno barvo, morate imeti prepisano v zvezku. 

Predlagam, da snov prepišete, saj se jo boste tako lažje zapomnili, kot pa če boste zapis 

natisnili in prilepili v zvezek. 

Vse kar boste delali sami doma, bomo v šoli, ko se ponovno vidimo, pregledali, če vam kaj ne 

bo jasno, bom ponovno razložila.  

 

 

PON, 16. 3. 2020                                       Oziralni zaimki 

Zapis v zvezke: 

OZIRALNI ZAIMKI 

so besede, ki so po obliki podobne vprašalnim zaimkom, le da se večinoma končajo na –r (kadar, 

kjer, kdor, kogar, kamor …) 

Uporabljamo jih, kadar kaj  

opisujemo (Sledi predstavitev najboljših prispevkov, kjer bomo slišali imena nagrajencev.) ali 

razlagamo (Kdo bo prejel knjižno nagrado? – Kdor se bo uvrstil med najboljše tri, bo prejel knjižno 

nagrado.) Uporabljamo jih le v povedih, ki so sestavljene iz dveh ali več delov. 

 

V DZ rešite 2. nalogo na strani 118.  

REŠITVE 

2. naloga 

a) Kdo ve, da sta leta 2017 nastali dve zbirki za mlade? 

Kje na začetku začnemo predstavljati zbirko? 

Komu je v veliko pomoč zabaven in priročen slovarček? 

b), c) 

1. stolpec 2. stolpec 

Kdo? kdor 

Kje? kjer 

Komu? komur 

 

č) (Besede v 1. stolpcu so) vprašalni zaimki. 

 

d) DA NE 

Pojasnilo: Oziralni zaimki so zelo podobni vprašalnim zaimkom, le da imajo na koncu črko -r. 



 

 

TOR, 17. 3. 2020                         Oziralna zaimka KI, KATERI 

Zapis v zvezke: 

OZIRALNA ZAIMKA KI IN KATERI 

Oziralni zaimek KI pogosto uporabljamo tako v pogovorih kot v zapisanih besedilih (Prebrala sem 

knjigo, ki mi jo je podarila mama.), zaimek KATERI pa uporabljamo za predlogi (Srečal sem 

prijatelja, s katerim sva se v osnovni šoli največ družila.) 

Oziralni zaimek je tudi ČIGAR, ki ga uporabljamo le za izražanje svojine moške osebe v ed. (V knjigi 

je ime reperja, čigar mladi bralci zagotovo poznajo.) 

 

Za vajo rešite: DZ str. 120, 4. naloga, str. 121, 5. in 6. nal., str. 122, 7. nal. (Naloge, ki jo je potrebno 

narediti v zvezek, ne delamo.) in str. 123, 9. b naloga. 

REŠITVE 

4. naloga 

a) Na primer: 

 Pogosteje uporabljam zaimek ki.  

 Oba zaimka uporabljam enako pogosto. 

 Pogosteje uporabljam zaimek kateri. 

 Nobenega od njiju ne uporabljam veliko. 

 

b) Po smislu, npr.: 

Zaimek kateri uporabimo takrat, kadar stojijo pred njim npr. besedice s/z, k/h, pred, pod, nad, 

iz. 

 

c) Knjiga Ti si čist normalen je nastajala s premori, ki/kateri so bili precej dolgi. 

• V knjigi je tudi zabaven in priročen slovarček, v ki/katerem so manj znane besede. 

• V njej ne manjka niti informacij, ki nas seznanijo/s katerimi se seznanimo o njenem 

nastanku. 

• Trkaj je združil moči z dr. Igorjem Saksido, ki/s katerim sta ustvarila knjigo Kla kla klasika. 

• Knjigo prežema ustvarjalna moč Trkaja, ki/kateri je eden od najvidnejših slovenskih 

raperjev. 

• V knjigi so tudi ilustracije, pod katere se je podpisal/ki jih je podpisal ilustrator Damijan 

Stepančič. 

 

5. naloga 

Zagotovo pa je v knjigi ime vsaj enega raperja, čigar pesem mladi bralci poznajo.  

 

a) Po smislu, npr.: 

Zaimek čigar s sošolcem skoraj ne uporabljava, ker ga tudi pogosto ne zaslediva v zapisanih 

besedilih in namesto tega zaimka uporabljava zaimek kateri.  

 



b) (To sta samostalnika) raperja, bralci. 

Samostalnika poimenujeta osebe/ljudi. 

Da, razlikujeta se po številu, saj prvi samostalnik poimenuje eno osebo, drugi pa več oseb.  

Pesmi, ki jih mladi bralci poznajo, so raperjeve.  

 

 

6. naloga 

a) Rok Terkaj, čigar/od katerega umetniško ime je Trkaj, je avtor mnogih raperskih pesmi. 

 

b) Zaimek čigar je pravilen, saj gre za izražanje svojine moške osebe – umetniško ime Trkaj 

je Terkajevo.  

 

7. naloga 

komr   (o) čemer  (s) komer   čemr   koga 

česar    kogar    (s) komur   (s) čimer  kaj 

(o) čemur  (o) komur  kogar    čemur   kar 

(s) čemer   komur   o komer   česar 

 

 

 Imenovalnik Rodilnik Dajalnik Tožilnik Mestnik Orodnik 

kdor kdor kogar komur kogar (o) komur (s) komer 

kar kar česar čemur kar (o) čemur (s) čimer 

 

9. naloga 

b) Njegova pesem je ustvarjena v ritmu, za katerega je značilno, da se latino plesni ritmi 

prepletajo z rap vložki.  

Med mladimi je zelo priljubljen, o čemer priča dejstvo, da ga na vseh družbenih omrežjih 

spremlja več kot 150.000 ljudi.  

Z Janom Plestenjakom, ki ga je povabil k sodelovanju, sta posnela pesem in videospot Velik 

je ta svet.  

Kdor spremlja slovensko rap sceno, je prepričan, da je trenutno najbolj popularen slovenski 

raper. 

Kadar nastopa pred mladino, jim predaja modra sporočila v sodobni preobleki.  

Kolikor nastopov ima, toliko je razprodanih.  

Ustvaril je pesem Legenda, s katero je očitno ponovno zadel v polno.  

Povsod tam, kjer so snemali videospot, se je zbralo veliko njegovih občudovalcev. 

 

 

ČET, 19. 3. 2020                                KAZALNI ZAIMKI 

Zapis v zvezke: 

KAZALNI ZAIMKI 

Besede TA, TISTI, ONI so kazalni zaimki. Kažejo na že omenjene osebe, živali, predmete, rastline, 

pojme v besedilu. 



Kazalni zaimek TA kaže na osebo, žival, predmet …, ki nam je prostorsko ali časovno najbližji (ta 

tabla). 

TISTI - kaže na osebo, žival, rastlino …, ki je od nas bolj oddaljena (za tisto mizo). 

ONI - kaže na osebo, žival, rastlino …, ki je od nas najbolj oddaljen (oni stol).  

Paziti moramo, da v zapisanem besedilu kazalni zaimek uporabimo šele takrat, ko smo neko osebo, 

predmet … že neposredno poimenovali (Pobriši še Markovo mizo, tista še ni čista.) 

 

DZ str. 125, 2. in 3. naloga, str. 126, 4. in 5. naloga ter str. 127, 6. nal. 

REŠITVE 

2. naloga 

a) Beseda teh se v 1. povedi nanaša na težave/učenje/predmete. 

Beseda te v 2. povedi pa se nanaša na matematiko/gimnazijo/srce. 

 

b) teh – ti  te – ta 

 

c) Po smislu, npr.: 

Da, če bi bila pred njo še ena poved, ki bi pojasnjevala, na koga/kaj se nanaša beseda teh, 

sicer pa je ne bi mogel pojasniti, saj ne bi vedel, na koga/kaj se nanaša beseda teh. 

 

č)       ker kažeta na že omenjena pojma. 

Besedi teh, te sta kazalna zaimka,   ker z njima ponavljamo omenjena pojma. 

      ker opisno predstavita oba pojma. 

 

3. naloga 

a) A   Časovno najbližji je bil koncert v srednji šoli, najbolj oddaljen pa v Domžalah. 

B   Časovno najbližji je bil koncert v Šmartnem, najbolj oddaljen pa v srednji šoli. 

C   Časovno najbližji je bil koncert v Domžalah, najbolj oddaljen pa v Šmartnem. 

Č   Časovno najbližji je bil koncert v Domžalah, najbolj oddaljen pa v srednji šoli. 

 

b) v letošnjem decembru, pred dvema letoma, že v srednji šoli 

 

c) ta, tisti, oni 

 

č) Koncert: Koncert za kon'c šole (v Šmartnem ob Paki) 

Besedna zveza: tisti koncert 

Kazalni zaimek: tisti 

 

4. naloga 

ta Izraža časovno ali prostorsko bližino osebe, živali predmeta ... 

tisti Izraža bolj oddaljeno osebo, žival, predmet ... 

oni Izraža veliko časovno ali prostorsko oddaljenost osebe, živali, predmeta ... 

 

5. naloga 



Učenje Trkaju nikoli ni predstavljalo večjih težav, predvsem pri predmetih, ki so ga zanimali. 

Teh se je vedno veselil. Matematika pa mu ni bila nikoli pri srcu, zato te od gimnazije naprej 

ni preveč uporabljal. Čas, ki bi ga namenil matematiki, je raje posvetil kulturi, kiparjenju, igri 

in fotografiranju. Torej tistemu, kar ga je res zanimalo. Verjetno bi pustil šolo, če mu 

predvsem mama ne bi v kritičnih letih potrpežljivo stala ob strani in ga neprestano 

spodbujala, naj vztraja. To mu je ponovila stokrat, tisočkrat ... In s tem nasvetom je odrastel.  

Iz svojih osnovnošolskih dni se najbolj spomni dogodka, ko so profesorju namazali stol s 

pudrom, profesor pa tega sploh ni opazil. Ko je vstal, je imel na zadnjici precejšnjo packo. 

Vsi učenci so se smejali, profesor pa ni vedel, zakaj. Ko je to le ugotovil, je bil ves razred 

kaznovan. 

Rok priznava, da nima pojma o risanju. Ko je bil nekaj let zaposlen na šoli kot učitelj 

podaljšanega bivanja, so učenci v drugem razredu že lepše risali od njega. Ti bi ga 

zagotovo premagali tudi v gimnastiki. 

Rok se rad spominja tudi profesoric za zgodovino in slovenščino. Vedeli sta, da rad 

bere poezijo, celo pod klopjo. To mu je bilo všeč. Čeprav je učiteljica nekoč dala navodila, da 

morajo napisati spis v prozni obliki, ga je napisal v rimah. Profesorica mu za tak spis ni dala 

enke, ampak štirico. Pogosto ga je spodbujala k branju. Sam pravi, da ga čaka še veliko 

neprebranih knjig. 

 

6. naloga 

Mama je rekla, da mi brez te knjige ne bo uspelo napisati obnove. Hotel sem si pomagati s 

tisto spletno stranjo, ki mi jo je priporočal prijatelj, a mi mama ni dovolila. Ko smo v šoli brali 

svoje obnove, je bila učiteljica presenečena, saj takih obnov od nas ni pričakovala. Na koncu 

sem tudi napisal, da o tej knjižni osebi nimam slabega mnenja. V tej knjigi je pisatelj 

predstavil probleme najstnikov v današnjem času. Knjige s takimi temami rad berem. 

 

PET, 20. 3. 2020                                POŠTNI OBRAZCI 

Zapis v zvezke: 

POŠTNI OBRAZCI (POTRDILO O ODDAJI POŠILJKE) – glej DZ str 128. 

Včasih želimo pošiljko poslati priporočeno – to je pošiljka, za katero pošta izda potrdilo o sprejemu, 

naslovnik pa njen sprejem potrdi s podpisom. 

Zgornji del potrdila (Naslovnik) izpolni pošiljatelj, spodnji del pa poštni delavec. Na desni strani zgoraj 

so navedene posebne storitve, s katerimi se odločimo, kako želimo, da se naslovniku pošta izroči 

(osebna vročitev, povratnica, prednostno). Če želimo imeti le potrdilo, da smo pošto res oddali, 

potem ne obkrožimo nobene storitve.  

Poštni delavec se ob izdaji potrdila podpiše in da žig pošte. 

Tako kot pri izpolnjevanju vseh obrazcev, je potrebno tudi pri poštnih obrazcih predvsem brati, kaj je 

potrebno na posamezno črtico izpolniti, to pa navadno piše pod črtico.  

Za vajo rešite 13. nal. na str. 131 in imejte lep petek. 

REŠITVE 

13. naloga 



Obrazec A je ustrezen/neustrezen, saj pri naslovniku manjka poštna številka pošte.  

Obrazec B je ustrezen/neustrezen, saj je naslovnik napisan zelo nečitljivo/saj se naslovnik 

prebere zelo težko, prav tako pa se ne sme na obrazcu karkoli popravljati.  

Obrazec C je ustrezen/neustrezen, saj so pri naslovniku napisani vsi potrebni podatki, prav 

tako pa je pošiljatelj obkrožil še storitev (povratnica) in določil odkupnino (50,00 EUR).  

Obrazec Č je ustrezen/neustrezen, saj se morajo storitve le obkrožiti oz. če ne izberemo 

nobene od storitev, pustimo neobkroženo oz. ne pišemo ničesar.  

 

To je vse za ta teden … Upam, da ste še vedno zdravi  

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


