
Slovenščina 7. razred (3 strani) 

Dejavnosti za 2. teden 

Spodaj so navedeni povzetki 8 učnih ur, ki jih boste predelali v prvih 2 tednih dela od doma (snov, ki 

jo morate predelati, je bila na šolski spletni strani objavljena 16. marca).  

V zvezek za neumetnostna besedila zapišite vse, kar je v zelenih okvirčkih: 

 

OPIS ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI (besedilo Kayani) 

To je besedilo, v katerem navedemo, kakšno je življenje ljudi v izbrani skupnosti, deželi ali državi. Vanj 

vključimo podatke o tem: 

 kje živijo, 

 kaj počnejo in s čim se preživljajo, 

 šolanje, 

 katere jezike govorijo, 

 katero hrano jedo, 

 kako se oblačijo, 

 kaj in kako praznujejo, 

 katere so posebnosti v njihovem načinu življenja. 

 

PRIPOVED O DOŽIVETJU (besedilo Dan, ki ga ne bom nikoli pozabila) 

Je besedilo, v katerem želimo čim bolj doživeto predstaviti dogodek, ki se nam je pripetil ali smo ga 

videli. Dogodke opisujemo v časovnem zaporedju. V pripoved vključimo svoja čustva in razmišljanja. 

(V takih besedilih lahko uporabimo premi govor, velelne povedi, manj pogoste besede in besedne 

zveze.) 

Pripoved je sestavljena na tri dele: 

- uvod (napovemo, o čem bomo pripovedovali, predstavimo okoliščine), 

- jedro (podrobno opišemo doživetje) in 

- zaključek (napišemo svoje spoznanje oz. mnenje o dogodku). 

 

Dodatna naloga za vse učence:  

Tudi sam sestavi tako besedilo. Svoji učiteljici za slovenščino do četrtka, 26. 3. 

2020, pošlji svojo pripoved o nepozabnem dogodku. Pazi, da bo besedilo 

členjeno na uvod jedro in zaključek. Vanj vključi občutke, razmišljanje in 

mnenje. 

 katja.peganc@os-loka-crnomelj.si 

 maja.kunic@os-loka-crnomelj.si  

 darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si 
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POROČILO 

Je besedilo, ki vsebuje podatke resničnem dogodku. Iz njega izvemo: 

- kaj se je zgodilo, 

- kje se je zgodilo, 

- kdaj se je zgodilo, 

- kdo je sodeloval, 

- zakaj se je zgodilo. 

Daljše poročilo vsebuje tudi podatke o tem,  

- kako je prišlo do dogodka in 

- kako je potekal. 

Po navadi jih pišejo novinarji. Objavljena so v javnih občilih/medijih (časopisu, na radiu, televiziji …). 

Ker poročamo o preteklih dogodkih, so glagoli v pretekliku. V poročilu ne izražamo svojih čustev in 

mnenja. 

 

Dodatna naloga za vse učence:  

Tudi sam sestavi tako besedilo. Svoji učiteljici za slovenščino do ponedeljka, 

30. marca, pošlji poročilo o dogodku. Pazi, da v besedilo tokrat ne boš vključil 

svojega menja, občutkov ali misli.  

- katja.peganc@os-loka-crnomelj.si 

- maja.kunic@os-loka-crnomelj.si  

- darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si 

 

POGAJALNI POGOVOR 

Je vrsta pogovorov, v katerem sogovorca usklajujeta mnenje in skušata doseči soglasje (tako, da vsak 

malo popusti.) Poznamo uradni in neuradni pogajalni pogovor. 

Pri pogajanju je treba upoštevati načela uspešnega pogovarjanja, kar pomeni: 

- da sta sogovorca vljudna,  

- govorita razumljivo in jedrnato, 

- da drug drugega poslušata,  

- da ne govorita predolgo,  

- da drug drugemu pustita do besede,  

- se ne prekinjata,  

- navajata resnične podatke, 

- se gledata v oči … 

Poleg pogajalnega poznamo še raziskovalni (poizvedovanje po novih podatkih) in prepričevalni 

pogovor (skušamo prepričati sogovorca, da spremeni mnenje). 
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Če niste našli posnetkov, ki jih potrebujete za reševanje nalog v DZ pod tem naslovom, jih najdete na 

povezavi https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html 

Nato rešite zadnje poglavje v vijoličnem delovnem zvezku z naslovom 

DEFINICIJA (s tem bi moral biti delovni zvezek v celoti rešen). Ta snov je 

predvidena za eno šolsko uro. Posnetke najdete na spletni strani irokusplus: 
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html. 

Ko bodo naloge rešene, v zvezek prepišite spodnjo definicijo definicije. :) 

 

DEFINICIJA  

Definicija je sestavljena iz: 

- besede (ali besedne zveze), ki jo razlagamo (npr. volkodlak), 

- njegove nadpomenke (npr. bajeslovno bitje), 

- opisa značilnosti ali razločevalnih lastnosti definiranega pojma (podnevi človek, ponoči ob 

polni luni pa postane krvoločen in podoben volku). 

Primer: 

Volkodlak je bajeslovno bitje, ki je podnevi človek, ponoči ob polni luni pa postane krvoločno 

in podobno volku. 

 

Če imate težave pri reševanju nalog ali vprašanje o učni 

snovi, lahko pišete svojim učiteljicam na elektronski naslov.  

- katja.peganc@os-loka-crnomelj.si 

- maja.kunic@os-loka-crnomelj.si  

- darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si 
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