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Slovenščina za vsak dan
DODATNO GRADIVO K UČBENIKU
ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

POSODOBLJENA IZDAJA
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Slovenija, Slovenci in svet

17.
LEGA
GLAVNO MESTO
VELIKOST
PREBIVALCI

MEJNE DRŽAVE

POKRAJINSKE ENOTE

PODNEBJE

NARAVNA DEDIŠČINA

KULTURNA DEDIŠČINA

GOSPODARSTVO

JEZIK
DRŽAVNI SIMBOLI

ZNAMENITI SLOVENCI
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Slovenija, Slovenci in svet

38. Preglednico dopolni tako, da pod oceno, s katero se strinjaš, napišeš x. Zadnje štiri
ocene naj zaznamujejo samo učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina.
zelo
slabo

slabo

dobro

zelo
dobro

Govorjena slovenska besedila razumem

Zapisana slovenska besedila razumem

Slovensko govorim

Slovensko pišem

Govorjena besedila v svojem prvem jeziku razumem

Zapisana besedila v svojem prvem jeziku razumem

V svojem prvem jeziku govorim

V svojem prvem jeziku pišem

Preberi naslednje trditve; nato v vsaki obkroži ustrezno besedo.
V slovenščini imam največ težav s poslušanjem/govorjenjem/branjem/pisanjem.
V slovenščini imam najmanj težav s poslušanjem/govorjenjem/branjem/pisanjem.
Učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina, naj preberejo še naslednje trditve in v vsaki
obkrožijo ustrezno besedo.
Če so besedila govorjena v mojem prvem jeziku, jih razumem bolje/slabše kot
v slovenščini.
Če so besedila napisana v mojem prvem jeziku, jih razumem bolje/slabše kot
v slovenščini.
Svoj prvi jezik govorim bolje/slabše kot slovenščino.
V svojem prvem jeziku pišem bolje/slabše kot v slovenščini.
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Našli so skupni jezik

Knjižni in neknjižni jezik
4.
Ko govorimo, uporabljamo
ali
Ko pišemo, pa načeloma vedno uporabljamo
dopisujemo s prijatelji).

jezik.
jezik (razen ko si

jezik je enak na celem slovenskem ozemlju. Učimo se ga
predvsem v šoli, in sicer zato, da se lahko sporazumevamo z vsemi Slovenci.
jezik torej združuje vse Slovence.
jezik govorimo predvsem takrat, kadar govorno nastopamo
(npr. pri pouku, po šolskem zvočniku, na proslavi, po radiu, televiziji) ali kadar se
pogovarjamo z ljudmi iz oddaljenih krajev. Pri govornem nastopanju uporabljamo
strogo različico
jezika, tj. zborni jezik; pri pogovarjanju z ljudmi
iz oddaljenih krajev pa uporabljamo manj strogo različico
jezika,
tj. knjižni pogovorni jezik.
Kadar se pogovarjamo s sorodniki, prijatelji in drugimi ljudmi iz istega kraja,
uporabljamo
jezik.
jezik namreč razumejo
samo ljudje iz istega dela Slovenije ali ljudje iste starosti.
5.
SLOVENSKI JEZIK
KNJIŽNI JEZIK
______________ JEZIK
• govorno nastopanje
• pisanje spisov
• dopisovanje z
uradnimi osebami

KNJIŽNI POGOVORNI JEZIK
• pogovarjanje z ljudmi
iz oddaljenih krajev

______________________
______________________
• pogovarjanje s prijatelji
in domačini
• ______________________
s prijatelji
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Naj grem ali ne?

9.
1. VABILO

Komu je namenjeno?

Kdo vabi?

Na kaj vabi?

Kdaj se bo začela prireditev?

Kje bo prireditev?

2. VABILO

3. VABILO
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Naj grem ali ne?

Vprašalni zaimki
7.
Kazen za hitro vožnjo je visoka.
Ana se je hitro prijavila na izlet.
Lani smo na izletu lepo sodelovali.
Samo da bi bilo vreme lepo!
Vaše predavanje je bilo zanimivo.
Vedno govorite zanimivo.
8.
čisto morje

Badjurov ﬁlm

Jadransko morje

mladinski ﬁlm

naše morje

duhovit ﬁlm

slana juha

morska pica

goveja juha

začinjena pica

istrska vas

obdelano polje

zapuščena vas

kraško polje

6

Zgodovina nas uči

4.
NARODNOST
SMRT

4. stol. pr. Kr.

– star
– razpad

ALEKSANDER
VOJAŠKI USPEHI
– podredil

BOJNI NEUSPEHI

– osvojil

– ustanovil
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Vas z Rimljani in kroﬁ

6.
SAMOSTALNIKI
MOŠKEGA SPOLA

ŽENSKEGA SPOLA

SREDNJEGA SPOLA
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Cankarjev rojstni kraj

Kako sklanjamo
samostalnike srednjega
spola?
4.
SAMOSTALNIKI SREDNJEGA SPOLA
PRAVI SAMOSTALNIKI (npr. mesto)
na samoglasnik -o

na samoglasnik -e

NEPRAVI SAMOSTALNIKI (npr. Krško)
na samoglasnik -o

na samoglasnik -e
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V deželi vzhajajočega sonca

4.
bivanje
–

–
–

–

–

prehranjevanje
kako živijo japonci
(opis)

–
–

–
–

–
–

–
šolanje
šport

–

–
–
–

–

–
–
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V deželi vzhajajočega sonca

Oziralni zaimki
3.
Kdo bo jutri ostal doma?

bo zamudil avtobus.

Kam nas bo vodila pot?

smo si že dolgo želeli.

Koga naj povabim na izlet?
Česa naj ti ne povem?
Kakšen je njen sin?
Koliko denarja naj ti dam za izlet?
Kje naj te počakam?
Kaj boš jedel za kosilo?
Čigav je nahrbtnik?

želiš.
ne smeš.
je njegov oče.
piše na vabilu.
me vedno čakaš.
bodo jedli drugi.
so tudi smuči, palice in očala.
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Brez dela ni jela

Glagolski naklon
3.

Zdrobi jajčno lupino,
Nato

jo v steklenico in

malo vode.

steklenico. Potem iz steklenice

zdrobljeno jajčno

na odtok. Steklenico

lupino ter pri tem

z vročo vodo.

4.

Zdrobil bi jajčno lupino,
malo vode. Nato

jo v steklenico in
steklenico. Potem

zdrobljeno jajčno lupino; pri tem
Steklenico

iz steklenice
na odtok.

z vročo vodo.

7.
Zvezke oviješ z barvnim papirjem. – Zvezke ovij z barvnim papirjem.
Najprej prebereš prvo poglavje. – Najprej
Najprej jim poveš veselo novico. – Najprej jim

prvo poglavje.
veselo novico.

Lepo je, če za veliko noč spečeš orehovo potico. – Za veliko noč
orehovo potico.
Čez prehod za pešce raje ne tečeš. – Čez prehod za pešce raje ne
Imena vpišeš na levo stran. – Imena

na levo stran.

.
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Brez dela ni jela

14.

1.

POMEN

GLAGOL

dvojina

ČASOVNA
OBLIKA

pogojni
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Srce mi je padlo v hlače

Predlog
2.
kmetijo pridejo vsak dan

mleko

cisterno, da ga odpeljejo

mlekarno.
Žužkojedi izbezajo žuželko
čredah

Muﬂoni živijo
Samice so

njenega skrivališča
pobočju visokih planin.

rogov.

ledeniku se nabirajo skale, ki padajo
odnaša

zelo tankim kljunom.

sosednjih gorskih sten, in ledenik jih

dolino.

ledeniškem potoku se nabira voda, ki priteče

ledenika in privre

plano

ledeniška vrata.
ledenik se nikoli ne odpravi sam;
ledeniške razpoke.

snegom se vedno skrivajo nevarne

4.
V (zavetišče)

ali v (koča)

je toplo.

Lahko prisluhneš pogovoru planincev o (njihova doživetja)
.
Na (tla)

imam penasto podlogo, ki me varuje pred (mraz)

Okrog (ležišče)
te bo pred (veter)
Iz (deske, žeblji, količek)
zbij krmilnico.

naredi zid iz (kamni)
.

; varoval

.
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Srce mi je padlo v hlače

5.
Stanujemo v (Maribor)

. – Vlak nas pelje v (Maribor)

Na (Triglav)
šli junija.

stoji Aljažev stolp. – Na (Triglav)

Pred (blok)
cisterna z vodo.

se igrajo otroci. – Pred (blok)

Ana stoji za (drevo)

.
bomo

je pripeljala

. – Stekla je za (drevo)

.

Pod (hrib)

so pašniki. – Prispeli smo pod (hrib)

Kavke so črne ptice

rumenim kljunom.

.

6.

daljnogledom lahko vidiš zelo oddaljene leteče ptice.
očali bolje vidimo.
teleskopom lahko opazuješ zvezde.
Kovanec opazuj

povečevalnim steklom.

Sredino kroga prebodi
Poskus ponovi

svinčnikom.

žlico sladkorja.

Povodni kos drobno utripa

krili.

našim Tinčkom imamo veliko veselja.
Tanjo sva dobri prijateljici.
Spodnje perilo je v neposrednem stiku

kožo in

razvojem človeka se je izpopolnjevala tudi obutev.

občutljivimi deli telesa.
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Srce mi je padlo v hlače

8.
Ptica je zletela

veje.

Glej, črviček je prilezel
Ne pij vode

jabolka!

hudournikov.

Lišaji črpajo hranilne snovi

zraka in

Stalaktiti so kapniki, ki visijo
Mladički kmalu prilezejo
Hitro poberi kompas
Andrej se še ni vrnil
Ali se raje učiš

vode, ki curlja

stropa jame; stalagmiti pa rastejo
rovov in se igrajo.

tal.
treninga.

knjige ali

skale.

zvezka?

tal.

