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

7. c (20. 4. do 24. 4 2020)                                                     lidija.leban@guest.arnes.si    tel. 040 356 699 

Dragi učenci, lepo pozdravljeni v 6. tednu izobraževanja na daljavo. V preteklem tednu smo utrjevali in 

preverjali, v  tem tednu bomo po korakih obravnavali novo snov. Natančno berite navodila in 

pošiljajte le zahtevano. Držite se rokov za oddajanje nalog. Vse, kar delamo, je nujno potrebno; to 

snov  boste potrebovali tudi v naslednjem šolskem letu in bo do konca šolskega leta tudi ocenjena. 

Kako in na kakšen način, bo znano v naslednjih tednih. Če boste potrebovali pomoč, mi pa le pišite ali 

pokličite. 

Bralna značka. Uradni zaključek BZ je bil 2. 4. 2020. Vsi tisti, ki jo želite zaključiti in dobiti oceno, mi v 

priponki pošljite naslednje: koliko knjig ste že povedali, za vsako še ne »povedano« knjigo napišite ime in 

priimek avtorja, na kratko (5 povedi) o čem in o kom knjiga pripoveduje, napišite glavne književne osebe 

(3). Iz ene izmed prebranih knjig izpišite lepo poved in jo pošljite zraven (navedite, iz katere knjige je). 

Obvestila vas bom, kdaj bo ocena vpisana. LAHKO JO OPRAVITE TUDI PREKO TEL. KLICA ALI ČE SE 

POSNAMETE IN POŠLJETE. 

 Rok oddaje: 30. 4 2020 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek, 
20. 4. 2020 

Književnost – ponovitev 
Nova snov: BASEN 
 
 

1. Ponovi značilnosti besedil: 
pripovedka, bajka, humoreska 
2. V zvezek za književnost 
prepiši: 
BASEN je poučna pripoved v 
prozi (kot zgodba) ali poeziji (v 
verzih).  
V njej nastopajo poosebljene 
živali ali stvari (pomeni, da 
imajo človeške lastnosti). 
Vsebujejo kratek dogodek in 
moralni nauk (to je sporočilo, 
ki hoče bralca o nečem 
poučiti).  
Nauk je največkrat zelo kratek, 
v obliki pregovora. Lahko je na 
začetku basni, lahko na koncu 
ali pa je »skrit« in ga moramo 
razbrati iz besedila.  
BASNOPISEC je oseba, ki piše 
basni. Znani slovenski 
basnopisci so: Matej Bor,  
Valentin Vodnik, Slavko Pregl, 
od tujih pa Ezop in I. A. Krilov. 
BASNOSLOVEC je oseba, ki 
preučuje, raziskuje, bere basni. 
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3. V zvezek napiši naslov: Ivan 
Andrejevič Krilov: Volk in 
jagnje 
4. Na str. 126 v berilu (Novi 
svet iz besed 7) večkrat preberi 
besedilo in tudi o avtorju (ob 
desnem robu). 
 

Torek,  
21. 4. 2020 

Ivan Andrejevič Krilov: Volk in jagnje (branje, 
delo z besedilom) 
 
 
 

1.Ponovno preberi besedilo. 
 
POMOČ: kališ =mažeš, umažeš; 
spaka=žaljivka; zdolaj =spodaj;  
grdilo =si se grdo obnašal do 
mene; zgaga =nekdo, ki nam ni 
všeč; grozi se =jezi se; 
 
2. Preberi  vprašanja pod 
Dejavnosti po branju in ustno 
odgovori na vprašanja od 1-5. 
 
6. nalogo napiši v zvezek kot 
kratko pripoved (6 povedi). 
Slikaj in pošlji danes. 
 

Sreda, 
22. 4. 2020 

Slavko Pregl: Nevarne želje        
Ezop: Lev in druge zveri 
 
 

1. Na str. 127 (berilo) preberi 
basni  Nevarne želje in Lev in 
druge zveri.  
2. Primerjaj ju z basnijo Volk in 
jagnje. 
3. V zvezek napiši, katere 
podobnosti in katere razlike si 
odkril (vsaj 3 podobnosti in 3 
razlike). 
 

Četrtek,  
23. 4. 2020 

Tvorba besedila: Moja basen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREBERI ŠE SPODAJ. 

Napiši svojo basen. Predlagam 
nekaj naslovov, lahko pa si ga 
izmisliš tudi sam. Ne pozabi na 
nauk. 
Naslovi: 

Volk in lisica 
Pes in mačka 
Lisica in zajec 
Osel gre samo enkrat na led 
Kjer se prepirata dva, tretji 
dobiček ima. 

Slikaj in pošlji danes, 23. 4. 
2020. 



 
Prežihov Voranc: Solzice (DB) 
 
 
 

 
V naslednjih dneh beri črtice. 
Če nimaš knjige, jih poišči na 
spletu. 
Za DB bodo le črtica Solzice in 
še dve po tvoji lastni izbiri. 
KDAJ? PO PRVOMAJSKIH 
PRAZNIKIH- navodila bodo še 
sledila. 

 

 


