
ENAJSTI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO- SLJ- LEBAN – 7. C 

7. c (1. 6. do 5. 6. 2020)                       lidija.leban@guest.arnes.si    tel. 040 356 699 

Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec!  

Prišel je mesec junij in z njim že 11. teden pouka, ki bo kombinacija pouka na daljavo in v učilnici. Že diši 

po počitnicah! Zdržite še malo! Kaj bo vaše delo v ponedeljek in torek, preberite spodaj, v sredo pa se 

vidimo v šoli. 

Obvezno preberi! V sredo prinesi s seboj zvezek za jezikovno vzgojo in DZ 2 del.                                                                                               

 
DAN, DATUM 

VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek, 
1. 6. 2020 

Delo z besedilom Ekologi brez meja so 
eksperimentirali 
 

1. V DZ na str. 111 preberi 
besedilo in reši naloge od 12. 
do 17. (str. 112).  
2. Preveri v rešitvah št. 1, ki so 
spodaj pod tedenskim 
razporedom. 
3. Potem v zvezek za JV ali na 
računalnik napiši poročilo po 
navodilu, ki je napisano pod 
rešitvami. 
Pregledali bomo v šoli. 

Torek,  
2. 6. 2020 

Vaja dela mojstra 
 

V DZ reši naloge v razdelku 
Vaja dela mojstra (izpusti str. 
114 in str 118). 
Preveri spodaj v rešitvah št. 2 

Sreda, 
3. 6. 2020  
 
 
in  
 
 
četrtek, 4. 6. 
2020 
 
  
 

POUK V ŠOLI  

  
 

 

              

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


Rešitve številka 1 k besedilu Ekologi brez meja … 

12. b) Hiša eksperimentov.  

 V Ljubljani.       Prvi teden v juniju.     Ekologi brez meja.     NE     Predstavili so se na stojnicah. 

13. Svoje pretekle dejavnosti in širili informacije o svojem novem projektu. 

 Ne. Obiskovalci so živila tudi okušali.  

Da bi ločili ekološko pridelana živila od konvencionalno pridelanih.  

Da bi po okusu ločili razne vrste zelenjave.  

Ne.  

Da bi obiskovalce opozorili na njihovo uporabnost, s čimer pridelamo manj odpadkov in varčno 

ravnamo. 

Da.   Varčno ravnanje s hrano.  Vpliv hrane na zdravje. 

14. DA, NE, DA  

15. DA Ker novinar objektivno pripoveduje o resničnem preteklem dogodku.  

16. ime enega od udeležencev. ime prireditve, ime kraja, podatek o času, ime organizatorja.  

17. J. S., A. K., Naše novice, 8. junija, 6. Znanstivalu dogodivščin, junija, Hiša eksperimentov, Ljubljani, 

Ekologi brez meja, Volk sit in koza cela – Slovenija brez zavržene hrane 

 

NAPIŠI ČASOPISNO POROČILO IN VANJ VKLJUČI NASLEDNJE PODATKE IZ 

RAZPREDELNICE. 

Kaj? 
Peta čistilna akcija pobiranja drobnih odpadkov z naslovom Pomladansko urejanje in 

čiščenje okolja 

Kdaj?  sobota, 30. maja 2020 

Kje? V Dobu in Domžalah 

Kdo? 
Prostovoljci, osnovnošolci, Zveza tabornikov, Krajevna skupnost Dob, Obrtna zbornica 

Domžale, (skupaj 300 posameznikov) 

Kako? Zjutraj ob 9. uri, zaključek ob 17. uri, zbrali so nekaj ton odpadkov 

Čemu? Očistiti gozd, obcestne jarke, okolico železniških prog, sprehajališča ob Bistrici, parkirišča 

Besedilu dodaj še izjavo vodje čistilne akcije g. Mateja Novaka, ki je izrazil zadovoljstvo nad 

dobro opravljenim delom in poudaril, da so take akcije nujne, če želimo ohraniti čisto okolje.  

Poročilu napiši nadnaslov, naslov in podnaslov, uvod in jedro besedila.  



Rešitve številka 2 – Vaja dela mojstra 

1. Javna prodaja blaga; na njej dobi blago, kdor zanj ponudi največ denarja.    č  

2. Znanstival dogodivščin. Znanstveni festival. Ni je.  Iz dveh besed: znanstveni in festival. 

6. minuli, eksperiment  

7. malo, kuhane več, razsipno 

8. nadpomenka in podpomenka; besedi iz iste besedne družine 

 9. Npr.  varčevati varčevanje varčen  

okusiti okus okusen  

skrivati skrivnost skrivnosten 

 izkusiti izkušnja izkušen  

10. ljudje, izkušenj, ravnanjem; naši stojnici, družin, otroki; ljudi  

11. starejši, starejšim  stari(m)  

12. so želeli, opozoriti, pristanejo  

 opozoriti Nedoločnik. Končuje se na -ti ali -či.  

a, b, c  

NE Glagol so želeli se navezuje na Ekologe brez meja, glagol pristanejo pa na dele zelenjave. 

 13. stojnici, dejavnosti, informacije, projektu, volk, koza, Slovenije, hrane 

stojnici ž. ed. mest.  

dejavnosti ž. mn. tož.  

informacije ž. mn. tož.  

projektu m. ed. mest.  

Volk m. ed. im.  

koza ž. ed. im.  



Slovenija ž. ed. im. 

 hrane ž. ed. rod. 

14. ki, svoji, kar, jo, sebi, Katero  

15. njem - Znanstival dogodivščin 

 njimi  - društva 

16. z, Pred, za  

Zadišala je juha brez zelene zelenjave. Za njihovo stojnico je stalo precej ljudi. Pogosto glasujem 
proti novim projektom.  

17. Iz enega. Iz treh. Iz treh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


