NAVODILA ZA DELO OD 6. 4. DO 10. 4. 2020 (7. RAZRED)
TOREK, 7. 4. 2020
POROČAM …
Prejšnji teden smo obravnavali poročilo, našteli smo dele poročila, danes pa je na vrsti
tvorjenje besedila.
Zamisli si, da smo v minulem tednu končno premagali koronavirus.
Prijatelj/prijateljica te je povabil/a je že za vikend pripravil/a koncert ljudskih pesmi
(Zrejlo je žito; Nede mi več rasla, travica zelejna; Si so venci vejli; V našen kraji je lipau).
Tebe je povabil/a, da na pišeš poročilo o koncertu in ga pošlješ učiteljici Mariji.
Ubogaj ga/jo torej, sestavi poročilo (manjkajoče podatke si izmisli) in ga pošlji učiteljici na
mail.
SREDA, 8. 4. 2020
PREGOVORI
V času dela na daljavo smo se ukvarjali tudi s stalnimi besednimi zvezami, s katerimi ste
imeli kar nekaj težav.
Rekli smo, da k tem besednim zvezam spadajo pregovori in reki.
Najprej mi v mail napiši, kaj je pregovor, nato na spletu ali v knjigi (če jo imaš) poišči pet (5)
pregovorov, razmisli, kaj ti želijo povedati, na kaj te želijo opozoriti, kaj ti svetujejo ali
odsvetujejo.
Tudi pregovore in razlago pripiši v mail (ne v zvezek, ker jih moram prej pregledati).
ČETRTEK, 9. 4. 2020
PREDLOG
Predlog besedica, ki dobi pomen šele s samostalnikom, saj izraža odnose med samostalniki:
NA MIZI IMAŠ SVINČNIK IN PERESNICO.
V KAKŠNEM ODNOSU STA LAHKO?
SVINČNIK JE LAHKO :
 OB peresnici
 NA peresnici
 V peresnici
 POD peresnico
 ZA peresnico …
Da se boš s predlogom bolj spoznal, rešuj vaje v DZ, str. 59 do 61 (do 6. vaje).
Nato izberi pet predlogov, z njim tvori povedi in mi jih pošlji na mail.
Predlog za vsako povedjo zapiši še v oklepaju.
Primer: Predlog IZPOD
Izpod grma se je prikotalil mladi ježek. (izpod)

PETEK, 10. 4. 2020
UTRJEVANJE PREDLOGA, RABA
Danes se boš učil pravilne rabe predlogov,
Največ napak pri zapisu delamo zardi rabe predloga Z/S ter K/H.
Preglavice pa nam delajo tudi tako imenovani pari:
V/ IZ
NA/ S, Z
K/ OD
POD/ IZPOD
ZA/ IZZA …
Več o tem v DZ, str. 61 do 64.
Pa bodi danes učitelj ti:
Napiši in pošlji mi:
 Kje rabimo predlog S, kje Z?
 Kje rabimo predlog K, kje H?
 Kako rabimo predloge V, NA; IZ, S/Z?
 K vsaki razlagi pripiši poved, s katro boš trditev dokazal.
(Tvoril boš torej 6 povedi.)

