
7. D 

PRVI TEDEN 

 

V tem tednu slovenščini nameni 3 šolske ure. V primeru, da ne najdeš odgovorov 

ali česa ne znaš, mi lahko prek e-pošte pošlješ vprašanje, dvom ali zaprosiš za 

pojasnilo. 

 

Sreda 

Najprej si še enkrat preberi teorijo o stavčnih členih (kateri so, kako se po njih 

vprašamo, kako jih podčrtamo), nato reši učni list.  

Če imaš možnost, ga natisni in reši, drugače pa primere prepiši v zvezek in jih 

nato reši. 

STAVČNI ČLENI 

1. Podčrtaj povedek, osebek in predmet. 

Učenci ne marajo ocen.   Ptica nosi mladičem hrano. 

Učitelj je razlagal snov.   Maja se boji mame. 

Počitnice se iztekajo.   Deklice si oblačijo krila. 

 

2. Iz stavkov prepiši v preglednico navedene stavčne člene. 

Mama kuha kosilo.   Kevin občuduje sestro? 

Tat je ukradel torbico.   Profesor je telefoniral staršem. 

O filmih se pogovarjajo fantje. 



 

POVEDEK OSEBEK PREDMET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

3. Podčrtaj povedek in predmet. Nato napiši na črto, v katerem sklonu je 

predmet. 

Mamo sem videl. ______________ 

Zakaj ne poslušaš navodil? ______________ 

Ne pišite po vratih. ______________ 

Mojca je dobila nov plašč. ______________ 

Ne prepiraj se z učiteljem. ______________ 

4. Določi stavčne člene. 

Pred novim letom bodo organizatorji prijazno vabili tečajnike iz cele Slovenije. 

 



Zaradi hude izredne situacije so od ponedeljka dalje po Sloveniji zaprte vse 

osnovne šole in vrtci. 

 

Učenci se bodo izobraževali na daljavo. 

 

V ponedeljek bodo zagotovo dobili navodila za delo pri posameznem predmetu. 

 

Četrtek 

Preberi si Klopčičevo pesem Mary se predstavi (DZ - delovni zvezek, str. 133). 

Nato reši vse naloge v DZ, ki se navezujejo na prebrano pesem (str. 134–135). 

Na koncu pesem ilustriraj, in sicer nariši rodni kraj, kot ga predstavi oz. se ga 

spomni Mary. 

 

Petek 

Preberi naslednjo domoljubno pesem, in sicer Kuntnerjevo: Pojem ti hvalnico 

(DZ, str. 136), nato reši naloge, ki se navezujejo nanjo (str. 136–137). 

Ker je pesem krajša in tudi nalog ni veliko, v preostalem času (približno 20 minut 

ali več) preberi še nekaj poglavij iz knjige za DB: Elvis Škorc, genialni štor. 

 

 


