
7. RAZRED – SLOVENŠČINA, 20. 4.–24. 4.  
 
 
Dragi sedmošolci! 
Ta teden imate na urniku le dve uri slovenščine. Čaka pa vas tudi 
kulturni dan, in sicer v sredo, 22. 4.  
 
 
 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Prislov, Predlog; Književnost: Grške grče in Moj narobe svet 
 
Potrebuješ: DZ, str. 43–46, 101–103, 155–178, zvezek za književnost in jezik  
 
Vsebine: 

 Preverjanje in utrjevanje znanja 
  Tokratno preverjanje in utrjevanje znanja vam bomo učiteljice poslale po e-pošti. Ker je v  
      spletni obliki, bomo tako tudi lahko spremljale vaše rezultate. 
      Pri reševanju si lahko pomagate z zvezkom in delovnim zvezkom. 

       
           Predviden čas: 45 minut. 

 

 Poustvarjanje po ogledu gledališke predstave Tajno društvo PGC 
  Da bi opravil eno izmed spodnjih nalogo, si najprej oglej predstavo Tajno društvo PGC 
(povezava je v zavihku Kulturni dan).  
 
1. možnost 
Poezija je imela osrednje mesto tudi v predstavi. Ustvari svojo pesem, naj bo uporniška, 
družbeno kritična. Razmišljaj, kakšen je uporniški najstnik danes. Komu ali čemu se upira, kaj 
želi sporočiti ... Imeti mora vsaj 2 kitici in napiši jo na prazen A4-list papirja. 
Pod pesem lahko tudi narišeš, kako si predstavljaš uporništvo; kako bi opozoril/a na stvari, ki 
ti v svetu niso všeč.  
 
2. možnost 
Ustvari grafit ali pa nariši uporniškega najstnika. Bodi izviren/izvirna! 

 
Grafit je napis ali risba na zidu ali drugi javni površini, narejen na skrivaj, navadno s pršilom (SSKJ). 
 

 
 



 
 

 
Fotografiraj list, na katerem si naredil eno izmed nalog, in to pošlji svoji učiteljici 
slovenščine najkasneje do petka, 24. 4. 2020, na e-naslov.  

 
 
  Predviden čas: 45 minut. 

 
 
 

Povratna informacija učiteljic 
Preverjanje znanja je narejeno tako, da boš na svoj e-naslov prejel podatke o svojem rezultatu. 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (7. a) – spela.cimerman@osmetlika.si 
PETRA KOSTELEC (7. b) – petra.kostelec@gmail.com 
NINA BRADICA (7. c) – markovic.nina@gmail.com 
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