
Pozdravljeni, sedmošolci,  

in smo že v 5. tednu dela na daljavo. Upam, da niste preveč utrujeni in da boste zmogli še 

malo. Ta teden vas je bilo že več, ki ste naloge opravili, ne da bi vas morala spomniti na to. Še 

vedno pa nisem dobila nalog od vseh vas. Potrudite se, da boste naloge naredili in mi jih poslali, 

ali pa napišite, zakaj jih niste opravili – niste znali, nimate pripomočkov … 

 

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

 

No, pa se podajmo novim zmagam naproti …     

 

 

SRE, 15. 4. in ČET, 16. 4. 2020        Opis življenja ljudi 

Ali vas zanima, kako živijo ljudje na drugem koncu sveta … Opis življenja ljudi je besedilna 

vrsta, ki se jo boste naučili napisati v naslednjih dveh urah slovenščine. 

Odprite DZ na str. 41 in preberite opis življenja Tuaregov, ljudi, ki živijo v puščavi. Nato rešite 

5., 6. in 7. a nal. na straneh 44, 45 ter 15., 17. in 18. nal. na str. 47 ter 19. nal. na str. 48.  

Preko nalog ste že spoznali, kaj je potrebno zapisati, kadar želimo predstaviti, kako živijo 

ljudje v dani državi ali skupnosti. Če katere naloge niste znali rešiti, pa boste odgovor našli v 

naslednjem zapisu, ki ga prepišite v zvezek. 

OPIS ŽIVLJENJA LJUDI V DANI DRŽAVI/SKUPNOSTI 

Marsikdaj nas zanima, kako živijo ljudje drugod po svetu. Takrat opis življenja ljudi v državi 

poiščemo  v enciklopedijah, leksikonih, geografskih ali potopisnih knjigah.  

Če želimo bralcem opisati življenje ljudi tukaj ali drugod, pogosto najprej povemo: 

- kdo so ljudje, ki jih predstavljamo, 
- v kateri državi, pokrajini, delu sveta živijo. 
- Nadaljujemo s predstavitvijo tega, kje ljudje prebivajo, kaj počnejo, kako se 

prehranjujejo, s čim se preživljajo, kako živijo otroci, katere športe imajo radi, v kaj 
verujejo. 

- Povemo tudi, kaj je njihova posebnost in po čem se njihovo življenje razlikuje od 
našega. 
 

Kadar opisujemo življenje ljudi, po navadi uporabljamo gl. v 3. os. mn., v sedanjiku, v opis 

vključimo le resnične podatke.  

 

 

 



REŠITVE 

 

 



 

 

 

 

 

 



PET, 17. 4. 2020         Raziskovalni pogovor 

Pa je že petek!  

Ali ste se že znašli v situaciji, ko niste vedeli, kaj naj rečete, kako naj začnete ali končate 

pogovor, kako naj z vljudnim pogovarjanjem kaj dosežete, pridobite potrebne informacije, 

dogovore? 

V naslednjih nekaj urah boste spoznali vrste pogovorov. Začnimo z raziskovalnim 

pogovorom, ki ga tisti, ki obiskujete IP šolsko novinarstvo, že zelo dobro poznate. 

Odprite DZ na str. 59 in poglejte besedilo. Kaj ste opazili? Kako je zgrajeno besedilo? Kaj je 
zapisano krepko? 
 

Zapišemo v zvezke: 

VRSTE POGOVOROV 

Pogovarjanje je zelo pogosta človekova dejavnost. V njem sodelujeta najmanj dve osebi, ki 

se izmenjujeta v vlogi GOVORCA in POSLUŠALCA; zato ju imenujemo SOGOVORCA. 

Vedno se pogovarjamo z določenim namenom, npr. da bi od sogovorca kaj izvedeli, da bi z 

njim oblikovali skupno mnenje ipd. Kadar želimo od sogovorca kaj izvedeti, ga po tem 

vprašamo. Vprašanj je po navadi več. Vsakemu vprašanju sledi odgovor. Pogovor, ki je 

sestavljen iz vprašanj in odgovorov imenujemo RAZISKOVALNI pogovor. Če naredimo 

pogovor z znano osebo in ga objavimo, je to javni raziskovalni pogovor ali intervju. 

 

Sedaj pa rešite še nekaj vaj v DZ: str. 61 - 3.-6. nal., na str. 62 rešite 7., 11. in 12. nal. 

 

REŠITVE 

 

 



 

 

 

Lepo se imejte in upam, da se kmalu vidimo v šolskih klopeh. 

Mojca Lampret 

 

 

 


