SLOVENŠČINA–7. a
Navodila za samostojno delo
 Torek, 26. 5. 2020
TEMA–PREPRIČEVALNI POGOVOR
 Preglej rešitve naloge v DZ, str. 79–80, nal. 13, 14.

13. naloga
Moja sestra ne mara rib. Naši sosedje pa jih zelo radi pečejo. Vonj po ribah se zaradi
slabega prezračevanja širi tudi k nam. Takrat moja sestra jezno zapira okna in vrata.
Najhuje jo moti vonj v njeni sobi. Mama jo opozarja, da lahko vsakdo v svojem
stanovanju kuha po svojih željah.
14. naloga
Od sramu se je Maja skrila v kot svoje sobe. Kam se je skrila? prisl. dol. kraja
Pred davnimi leti je tod tekla železniška proga. Kdaj je tekla? prisl. dol. časa
Nad vasjo se je razdivjala nevihta. Kaj se je razdivjalo?/Kdo ali kaj se je razdivjala?
osebek
Naš kraj je poleti dobil novo knjižnico. Kaj je dobilo/Kdo ali kaj je dobil? osebek
Predsednik Republike Slovenije se je udeležil Istrskega maratona. Kaj je naredil?
povedek
Prebrane knjige vrnite v knjižnico. Kaj/Koga ali kaj vrnite? predmet
Za odhajajočim človekom sem glasno zaklical. Kako sem zaklical? prisl. dol. načina
Včeraj smo se učili o Rimljanih. O kom/O kom ali čem smo se učili? predmet
Marsikdo jim je zavidal njihovo znanje. Komu/Komu ali čemu je zavidal? predmet
S težkim srcem je mami povedal za slabo oceno. Kako je povedal? prisl. dol. načina
K nam je prišla teta iz Maribora. Kdo/Kdo ali kaj je prišel? osebek
Iz Maribora je k nam prišla teta. Od kod je prišla? prisl. dol. kraja
Bratec se ji je zvito nasmehnil. Komu/Komu ali čemu se je nasmehnil? predmet
Z njim sploh ni spregovorila. S kom/S kom ali čim ni spregovorila? Predmet
 Ponovi, kaj je značilno za raziskovalni pogovor. Če ne veš, preberi še enkrat
pravilo v DZ, str. 63.
 Preberi strip v DZ na strani 82 in ustno odgovori na vprašanja pod njim.
 Preberi besedilo na str. 83 in reši naloge 1–8 (str. 83–85).

