
7. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  
Dragi moji c-jevci, 
začenjamo z delom že šestega tedna. Tokrat vas čaka nekoliko več dela, 
saj je pred nami zopet petdnevni delavnik. 
Vrnili se bomo k jeziku in se ukvarjali s predlogom, besedno vrsto, ki jo vi 
že poznate in uporabljate. Potrebovali boste zvezek in delovni zvezek. 
Besedilo, ki je obarvano, je namenjeno zapisu (prepisu) v zvezek. 
Na koncu vam prilagam rešitve učnega lista velike začetnice – prosim, da  
natančno pregledate rešitve; popravite, kar imate napačno zapisano. Če 
česa ne razumete, me povprašajte.  
Da pa ne pozabite na pravkar obravnavani literarni besedili in ker že nekaj 
časa niste literarno ustvarjali, boste v tem tednu napisali tudi spis, ki mi ga 
boste poslali v pregled.  
Pridno na delo; več navodil v nadaljevanju … 
 
● V DZ na str. 17 preberite besedilo in rešite naloge od 1 do 5. 

● V zvezek napišite naslov Predlog. 

PREDLOG 

Je nepolnopomenska besedna vrsta; če stoji sama, nima pomena (po 

njem se ne moremo vprašati), pomen dobi šele skupaj z besedo, pred 

katero stoji. 

Npr.: na : na mizi , v : v hiši, ob : ob meni 

Skupaj z besedo, pred katero stojijo, izražajo različna razmerja: 

- časovno (pred poletjem) 

- krajevno (v mestu) 

- vzročno (zaradi bolezni) 

- načinovno (brez sramu) 

● V DZ na str. 19 preberite definicijo predlogov in rešite naloge od 6 do 10 

(8. b prečrtajte). 

● Spodnji besedili prepiši v zvezek in reši nalogi.  

1. Poišči predloge in jih obkroži. 

Tuaregi so staro nomadsko ljudstvo, ki živi na območju, velikem za 440 

Slovenij, bilo naj bi jih približno šest milijonov. Nimajo svoje države, ampak 

bivajo v različnih državah, ki so na njihovem ozemlju nastale po drugi 

svetovni vojni. Njihov prostor je puščavski pas med Nigrom, Alžirijo in 

Malijem.  
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Tuaregi so bili mnogokrat prikazani kot neke vrste barbari, sodobni gusarji, 

v resnici pa so izjemno tenkočutni ljudje. Pomembni lastnosti sta iskrenost 

in spoštovanje. To pride do izraza predvsem ob zaroki, poroki in odnosu 

do starejših. So zelo plemeniti in ljubeči ljudje, tenkočutni do narave. 

Številni so brez dela oz. zaslužijo zelo malo. Mladi Tuaregi nimajo 

možnosti za prihodnost. Tuaregi se pogosto umivajo s peskom, saj morajo 

z vodo v puščavi varčevati. Stoletja so se zbirali okrog ognja, ki jih je grel 

v mrzlih zimskih večerih, ob njem so si izmenjali vsakdanje informacije, z 

njegovo pomočjo so spekli kozo in skuhali čaj. 

2. Kako se šolajo finski otroci? Besedilo bo razumljivo, če vanj 

zapišeš manjkajoče predloge. 

Finski otroci ne hodijo ___šolo ___ sedmim letom. Finski vrtci sprejemajo 

otroke stare ___ približno enega ___šest let. ___ šestih letih se otroci 

vključijo ___ enoletno pripravo ___šolo, torej ___nekakšno malo šolo, ki 

je organizirana ___prostorih vrtca oz. prostorih šole. Učenci so 

šoloobvezni ___18. leta starosti. Osnovna šola ___devetega razreda je 

obvezna ___ vse. Številčno ocenjevanje se začne ___ četrtem razredu, 

vendar se je ___šolskim letom 2016/17 to premaknilo ___drugo polovico 

petega razreda. Razlika ___ najslabšimi in najboljšimi učenci je najmanjša 

___ Evropi. Dolžina odmora se razlikuje ___šole ___ šole, ___večini 

primerov je to 15 minut, odmor ___ topli obrok pa je dolg trideset minut. 

Leta 2001 so finski otroci pristali ___ vrhu ___ rezultatih znanja ___ 

naravoslovja, branja in matematike. ___ takrat so bili vedno ___ vrhu ali 

blizu. 

● Spodaj imate rešitve učnega lista – velika začetnica. Natančno preglejte 

rešitve, popravite, kar imate napačno, pravilno obkljukajte. 

● Spomnite se romance Pegam in Lambergar, ki ste jo prebrali zadnjič. 

Na list papirja napišite (lahko natipkate) sestavek/spis vživljanja v literarno 

osebo. Izbirate lahko med dvema naslovoma: 

a) Pegam pripoveduje 

b) Lambergar pripoveduje 

Napisano mi pošljite do petka, 24. 4., do 15. ure. 

 
Prijetno delo in veliko dobre volje. 
       vaša učiteljica Katarina 
 



VELIKA ZAČETNICA – UTRJEVANJE 

 V spodnjem besedilu popravi veliko začetnico. 

Ivanka z Uršnih sel ima sorodnike v Novem mestu, Birčni vasi in v Starem trgu. Na 

Šmarni gori so se člani planinskega društva Rašica iz Ljubljane srečali s planinci 

Višnje Gore in Dolenjskih Toplic. Lovro Kuhar – Prežihov Voranc, slovenski pisatelj, 

je v sestavku Gosposvetsko polje opisal, kako je v celovški klavnici iskal delo. 

Janez je povedal, da ga jurjevo spominja na mladost, da pozna blagajev volčin, da 

pri kosilu popije kozarec janževca, da je slišal za impresionizem, da ni mulat niti 

socialdemokrat, da nima nobene olimpijske medalje pa tudi nobelovec ni, vozi pa 

se z volvom. Pozimi se smučamo na Rogli. V Delu sem zasledila zanimiv članek. 

Iz Nove vasi se je podal kar peš do Svete Trojice. Natočite nam liter vipavca, tistega 

iz Vipave. Boj med Turki in kristjani je bil krvav. Na Prešernov dan so pred 

Prešernovim spomenikom različne prireditve. Nekega Prekmurca nisem prav nič 

razumel. Pivka je ena glavnih izvirnic Ljubljanice. Priteka izpod Snežnika. Po Pivški 

kotlini teče po površju. Od vasi Zagorje do Postojne vijuga po zelenih travnikih. V 

podzemlje izginja v Postojnski jami. Na dan prišumi iz Planinske jame. Na Loškem 

in Cerkniškem polju sprejme nove vode. Čez Planinsko polje teče kot Unica. V 

podzemlje spet izginja pod Logaško planoto. Šele pri Vrhniki se pokaže kot eden 

od izvirov Ljubljanice. Na miklavževo me obiščejo parkeljni in Miklavž. Božiček me 

obdaruje za božič. Na silvestrovo mi dedek Mraz prinese darila. Sveže cvetje 

prinesem mami za materinski dan. Najbolj veselo je pustovanje in jurjevanje. Le 

kdo bi pozabil veliko noč in velikonočni zajtrk. Avto se nam je pokvaril že v Šmarju 

pri Kopru, tako da nismo prispeli niti do Črnega Kala*. Nova Gorica leži ob italijanski 

meji. Poleti sem taborila v Bohinjski Beli. Vsako leto je v začetku julija na Otočcu 

pri Novem mestu koncert z naslovom Rock Otočec. Blizu Postojnske jame stoji 

grad Erazma Predjamskega. V Sloveniji poleg Slovencev živi tudi precej ljudi druge 

narodnosti. Škofja Loka je srednjeveško mesto z mnogimi lepimi ulicami, med 

katerimi je najlepša Cvetlična ulica. Južno od Ljubljane leži naselje Drenov Grič. 

Ljubljana je značilna po svojem gradu, vzpetina, ki vodi tja, pa se imenuje 

Ljubljanski grad. Če bi na ulici srečal tujca, bi mu svetoval, naj si ogleda Logarsko 

dolino, Belo krajino, gorenjske lepote ter prelepe piranske hiše. Seveda bi ga 

napotil tudi v Kamniške Alpe. Če bi bil iz Združenih držav Amerike, bi ga naučil še 

malo slovenščine. V petek grem na zabavo, ki bo v Ravnah na Koroškem. 



* Oboje pravilno: Črni Kal = vasica na Primorskem / Črni kal = prelaz, viadukt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


