
ZAPOSITEV ZA 7. A IN 7. B-razred 

delo doma 

SLOVENSKI JEZIK 

Učiteljici: Blanka Skočir, Maja Verhovšek    

Spoštovani učenci!  

Ker smo zaradi zdravstvenih okoliščin ostali  doma, Vama učiteljici 

pripravljava delo na domu. Svetujeva, da ga opravite v dnevih, ki sva jih 

zapisali v rumenih okvirčkih.  

Če česa v učni snovi ne razumete, si označite z vprašajem, da se bomo o 

tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli.   

Ker je delo nadomestilo za ure pouka, ki bi jih sicer opravili v šoli, 

pričakujeva, da bo opravljeno v skladu s spodaj napisanimi navodili.  

Želiva Vam lep teden.  

                                                                                        Učiteljici 

opomba:  SDZ (Samostojni delovni zvezek)  

 

Teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 

 

16. 3. 2020   

UČNA ENOTA: NAČINOVNI ODVISNIK 

NAVODILA ZA DELO:  

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:   

Samostojni delovni zvezek odprete na strani 36 in si ogledate Lukov 

telegram pod naslovom TELEGRAM IN POŠTNI OBRAZCI. Nato rešite 

strani od 37, 38, 39, 40, 41.   



V zvezek za učno snov -7. b, (v zvezek za jezik – 7. a) iz Samostojnega 

delovnega zvezka prepišete rumen okvirček Telegram.  

 

UČNA ENOTA: NEURADNI POGAJALNI POGOVOR 

17. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

Opis dela:    

V SDZ 2 rešujete naloge na straneh 44, 45, 46 in 47. 

 

18. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del)                                                              

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:    

V SDZ 2 rešujete naloge na straneh 48, 49 in 50.   

V zvezek za učno snov -7. b, (v zvezek za jezik – 7. a) iz Samostojnega 

delovnega zvezka prepišete rumen okvirček Neuradni pogajalni pogovor 

(str. 50).  

UČNA ENOTA: URADNI POGAJALNI POGOVOR 

19. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

Zvočni posnetek 

https://www.youtube.com/watch?v=RRAEerAAY1Q&list=UUbjYFbsQZAGDlsHvvIu2r1Q&index=2&feature=plcp 

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=RRAEerAAY1Q&list=UUbjYFbsQZAGDlsHvvIu2r1Q&index=2&feature=plcp


 Opis dela:    

Poglejte si posnetek na zgoraj navedeni spletni povezavi. 

 V samostojnem delovnem zvezku reši strani 51, 52, 53 in 54.  

V zvezek za učno snov -7. b, (v zvezek za jezik – 7. a) iz Samostojnega 

delovnega zvezka prepišete rumen okvirček uradni pogajalni pogovor 

(str. 54).  

 


