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Razred: 7. A, 7. B in 7. C 
Predmet: SLJ 
Datum: 20. 4. –23. 4. 
Učiteljici: Polona Kalan, Tadeja Plut Krajnik 

Pozdravljeni, učenci!  
V petek boste imeli dan dejavnosti, naravoslovni dan. Tako prejemate gradivo 
za tri ure. Želiva vam veliko veselja pri reševanju nalog. 
Rešene naloge v DZ preveri s spletnimi rešitvami. 
  

1. ura 
V preteklem tednu ste se seznanili z uradnim in neuradnim vabilom. 
 

1. V zvezek napišite naslov VABILO in prepišite spodnje besedilo. 

 
Vabilo je besedilo, s katerim sporočevalec vabi naslovnika, naj se udeleži nekega 

dogodka.  

Vsebovati mora naslednje podatke: 

 kdo vabi, 

 kdo je povabljen/koga vabi, 

 dogodek, na katerega vabimo oziroma smo povabljeni, 

 kdaj naj pridemo (točen datum in ura), 

 kam naj pridemo (poštni naslov, stavba, prostor, prizorišče dogodka …). 

 

Vrste vabila: 

 zasebno (namenjeno posamezniku ali manjši skupini ljudi), 

 javno (namenjeno vsem ljudem),  

 NEURADNO (med osebami, ki so v enakovrednem odnosu – prijatelji, 

sorodniki …), 

 URADNO (med osebami, ki so v neenakovrednem odnosu – naslovnik je 

organizacija, društvo, klub … ).  

 
2. Učni pripomoček: 2. del del. zvezka, 16. enota, Skupaj nam bo lepo 

Reši naloge na str. 124, 125 (15. naloga se nadaljuje na str. 126). 

Nadaljuješ s 16. nalogo na str. 126. Iz vseh podatkov v nalogi urejeno napiši uradno 

vabilo. 

 

2. ura, sreda 
Nadaljuješ s 17. nalogo na str. 127 (zopet napišeš uradno vabilo), sledi Vaja dela 
mojstra, str. 127–129 (od 1. do 9. naloge – naloge za utrjevanje slovnice). 
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3. ura, četrtek 
UTRJEVANJE  
 
1. Danes boš ponovil besedne vrste: samostalnik, pridevnik, glagol, zaimke … 
    Pri glagolu naj te spomnim na naklon: povedni (jem), pogojni (bi jedel) in velelni  
    (jej). 
    Vrste zaimkov: osebni (mi), svojilni (naš), vprašalni (kdo), kazalni (ta), oziralni (ki,  
    kdor). 
    Vrste pridevnikov: lastnostni, svojilni, vrstni. 
 
1.1 Preberi pregovore. 

Pamet je boljša kot žamet. Laž hodi po eni nogi. Lačen trebuh nima ušes. Znanje 

molči, neznanje kriči. Jabolka so najbolj cenjena, ko jih zmanjka. Delo hvali 

mojstra. Možje gradijo hiše, žene ustvarjajo dom. Kogar se bojiš, tega ne ljubiš. 

Kdor nima pravice, išče skrite stezice. Dan se po jutru pozna. Kogar je kača pičila, 

se boji zvite vrvi. 

 
a) Iz zgornjih pregovorov v zvezek izpiši samostalnike in jim določi spol, število in 
sklon. 

samostalnik spol število sklon 

 
b) Izpiši glagole in jim določi os., št., čas in naklon. 

glagol oseba (1., 2., 3.) št. čas (sed., pret., prih.) naklon 

 
c) Izpiši še pridevnike in jim določi vrsto ter jih stopnjuj (lastnostne). 

pridevnik vrsta prid. 

 
č) Izpiši zaimke in jim določi vrsto. 

zaimek vrsta zaimka 

 
2. S pomočjo že rešenega 1. del. zvezka ter zvezka ponovi predlog (s, z, k, h, na, v) na 
str. 78–82; veliko in malo začetnico v 6. enoti (1. del), posebnosti sklanjatev v 8. 
enoti. 

 
Želiva vam lepe majske počitnice! 
 
 

 
 
 
 


