Razred: 7. A, 7. B in 7. C
Predmet: SLJ
Datum: 23. 3. –27. 3.
Učiteljici: Polona Kalan, Tadeja Plut Krajnik

Pozdravljeni, učenci!
Priloženo vam pošiljava tedensko učno gradivo. Želiva vam veliko veselja
pri reševanju nalog.

 Reši učni list za utrjevanje samostalnika in zaimkov. Za reševanje imaš dva dni
časa. Odgovore lahko pišeš v zvezek.
1. Iz povedi Prestolnica je naravno morsko pristanišče in letališče ter razstavišče
uglednih arhitektov izpiši samostalnike in jim določi.
samostalnik

spol

število

sklon

2. V povedi podčrtaj zaimek, na črto napiši vrsto zaimka.
Kolikšen je odstotek obdelovalne površine na Finskem? __________
Ob obisku te države si privoščimo torto. ___________
Njihov način življenja je zanimiv. __________
Opustili so svoje navade. ___________
Bodo že oni poskrbeli za gostoljubje. __________
S čim si se umazal? __________
3. Besede v oklepajih postavi v ustrezne sklone.
Srečal sem se s (prebivalec) ____________ Finske. Finci se ponašajo s (skladatelj)
_____________ Jeanom Sibeliusom. Z (mati) ___________ in (bratranec)
_______________ smo obiskali (znanec) ___________. Z (otrok, mn.) __________ se
je odpravila po nakupih. Ta dva (človek, dv.)________________ sta Rokova prijatelja.
Svojo skrivnost poveš, (kdor)__________ zaupaš. Rojstni dan smo praznovali pri
(Marko Perme) _________________. Za debelimi (zid) ____________ so odkrili staro
grobišče. Iz (med) __________ izdelujejo medenjake. Nisem videl večjega (car)

____________. Neznane besede poiščem v (SSKJ) ____________. (Gospa) _________
učiteljici je pripovedovala zgodbo.
4. Naglasne oblike zamenjaj z naveznimi.
S kupom knjig v rokah se je zaletel (v njo) vanjo.
(Po tebe) ________ prideva ob osmih. (Na mene) ________ ste čisto pozabili. Nikar se
ne jezi (na njega) ________. To darilo je (za tebe) ________.

5. Izberi ustrezno obliko zaimka. Podčrtaj ga.
Toliko ima opraviti sam (z njo/s seboj). Kar (sebi/meni) povej, če želiš pomoč. Zakaj
nenehno govoriš o (tebi/sebi)? Pravočasno poskrbite (za vas/zase). Nepremično sem
strmela (predme/predse). Iz (sebe/njega) so besede kar vrele.

6. Na črte zapiši pravilne oblike vprašalnih zaimkov.
Pri (kdo) ________ si bil? S (kaj) _______ se ti hvališ? (Kdo) ________ ne maraš? (Kaj)
________ še nisi pozabil? S (kaj) _______ boš plačal dolg? Proti (kdo) ________ je
govorila soseda? (Kaj) ________ si spet nasedla? S (kdo) ________ se družiš v šoli?
(Kdo) ________ bi rad prinesel okrog? O (kaj) ________ ste razpravljali?

7. Osebne zaimke postavi v ustrezne sklone.
(Ti) ______ se to ne tiče. Pomagali smo (oni) ______ pri delu. Brez (jaz) ______ ne boš
odprl teh vrat. Poslušaj (ona) ______, ne (on) ______. Saj ne grajam ne (vidva)
______ ne (vi) ______. Ali je Tina pri (vedve) ______? Povabimo še (oni) ______, da
bo večji žur. Kupil sem (onadva) ______ čokolado.

8. Odpravi napake.
Pri komu si bil včeraj? Pri sošolcu Andreju.
Kaj Petra še ni prebrala za bralno značko? Skrivni dnevnik Jadrana Krta.
S kom najraje ješ palačinke? Z marmelado.
S čem se lahko pohvališ? Z opravljeno bralno značko.

 V letošnjem šolskem letu pri književnosti spoznavate bajke. Nekateri razredi
ste že prebrali Stare grške bajke za domače branje. V berilu preberi bajko
Dedal in Ikar po Ovidu in reši učni list. Za branje in reševanje UL imaš prav tako
dva dni časa.
PO OVIDU: DEDAL IN IKAR, PRVA LETALCA
Ovid je rimski pesnik – tako da je bajka o Dedalu in Ikarju v originalu napisana v
verzih. Ker je verze težje razumeti, so v berilu zanimivo bajko zapisali v obliki proze
(zgodbe).
1. DOPOLNI OBNOVO
Ikarov oče __________________ je ubil svojega najboljšega učenca in nečaka
______________, ker mu je bil nevoščljiv zaradi njegovega umetniškega daru.
Njegovo truplo pa je izginilo, ker ga je boginja Atena spremenila v ______________. V
strahu pred kaznijo je veliki umetnik skupaj s sinom Ikarom pobegnil na otok
______________, kjer mu je kralj _____________ zadal nalogo, naj zgradi
____________ za njegovega sina _________________ (to je pošast z _____________
glavo in _____________ trupom). Kralj Minos je Dedalu in Ikaru kasneje prepovedal
odhod z otoka, zato si je ___________ izmislil, da bi z otoka odletela. V ta namen sta
si izdelala _______________: nabrala sta ______________________ in jih zlepila z
_____________________.

Oče

je

sinu

naročil,

naj

____________________________________________.
Zgodba

ima

nesrečen

konec,

saj

Ikar

umre,

ker

se

preveč

približa_______________,ki_______________________________________________
__________. Kraj, kamor je nesrečni oče pokopal svojega sina se imenuje Ikarija.

2. Preberi si nekaj podatkov o pesniku in si jih nekaj tudi zapomni.

Publij Ovid Naso (43 pr. Kr. – okoli 18 n. š.) je zadnji veliki rimski lirik. Začel je s
prešernimi ljubezenskimi pesmimi, končal pa z žalostinkami, ki jih je pisal ob Črnem
morju, kamor ga je izgnal cesar Avgust. Ustvarjalni vrhunec je dosegel v Preobrazbah
(Metamorfozah), mojstrsko oblikovani zbirki grških in rimskih bajk in povesti. Vsaka

zgodba v verzih se konča s preobrazbo bogov, živih bitij in stvari. Mednje sodi tudi ta o
Dedalu in Ikaru.

3. Bajke ali miti
Bajke ali miti stojijo na začetku pripovedništva vsakega naroda. Tudi ljudje v antični
Grčiji so si z bajkami odgovarjali na vprašanja, kaj in kakšna sta človek in vesolje, tako
da so prelili zapletene pojme v razumljivo govorico. Bogovi in druga bajeslovna bitja
so jim predstavljali poosebljene naravne sile. V bajkah so neredko nastopali tudi
junaki, ki so bili umrljivi, čeprav niso bili navadni smrtniki, saj je marsikateri izviral celo
iz bogov.

 Spomni se tudi nalog, ki si jih dobil za domače branje.

