NAVODILA ZA DELO V 7. RAZREDU (od 30. 3. do 3. 4. 2020)
TOREK, 31. 3. 2020
STALNE BESEDNE ZVEZE
Najprej se po delovnem zvezku, str. 54 do 56 nauči, kaj so besedne zveze – rešuj vaje.
Nato razloži in mi pošlji razlago naslednjih besednih zvez:
Rad te imam kot trn v peti. (razlaga bi bila: Nimam te rad, saj nihče noče imeti trna v peti.)
Stojiš kot lipov bog.
V pesti te imam.
Če imaš prijatelja ob sebi, nobena pot ni pretežka.
Naj te ne bo strah, če napreduješ počasi, boj se le, če obstojiš.
Vzemi si čas za premislek, delaj pa hitro in odločno.
SREDA, 1. 4. 2020
OZIRALNI ZAIMEK
Najprej ponovi zaimke, ki jih že poznaš (delovni zvezek, str. 23 do 25).
Nato si oglej besedilo prve vaje pod naslovom: Oziralni zaimek.
Če si dobro ogledaš krepko tiskane besede, boš ugotovil/a, da so nastale iz vprašalnih
zaimkov, kateri smo dodali črko R.:
Kdo = kdor,
kaj = kar, ker kajr ne bi pomenilo nič,
kje = kjer,
s kom = s komer, ker s komr ne bi pomenilo nič,
o čem = o čemer,
kakšen = kakRšen,
koliko = kolikor,
časa = česar
Z vsemi zgoraj navedenimi oziralnimi zaimki tvori povedi in mi jih pošlji.
PAZI, POVEDI IMAJO VEJICO, SAJ SE OZIRALNI ZAIMEK OZIRA, ZATO IMA TAKA
POVED DVA STAVKA.
Primer: Česar sebi ne želiš, ne stori drugemu.
ČETRTEK, 2. 4. 2020
UTRJEVANJE OZIRALNEGA ZAIMKA
Ponovi oziralni zaimek, reši vaje na str. 26, 27 (ne pošiljaj, saj se učiš).

Po končanem delu si izmisli 5 ( ne prepisuj iz DZ) oziralnih zaimkov, z njim tvori svoje
povedi in mi jih pošlji.
PETEK, 3. 4. 2020
POROČILO
Preberi besedilo DAN ČRNIH VREČK na str. 70.
Bral boš POROČILO.
Po končanem branju besedilo preberi še po delih, Razmisli in mi napiši, katre podatke nam
poročilo daje (npr. kje se je kaj zgodilo, …)
Nato za vajo (ne pošiljaj) rešuj vaje na str. 70, 71 in 72.

