
7.A,B_ SLO_opis_zivljenja_osebe_16.3.2020 

Rešujte naloge v delovnem zvezku, 2. del.  

1. ura: Od zore do mraka; str. 7, 8, 9 (do nal. 11)          

Zapis v zvezek: Opis življenja osebe, pravilo prepiši v zvezek  ( nal. 5). 

Rešitve: 

3. O Bojanu Prašnikarju. 

č 

c 

4. V sedanjiku. 

Ker se dogodki ponavljajo. 

5. razvrstimo, sedanjiku 

6. Začne se ob 6. uri, konča pa se med 23. in 24. Dnevi, ko je trening in dnevi, ko je 

tekma. Ker sta obe vrsti delovnih dni sestavni del trenerjevega dela. 

a 

7. a, b, č 

8. Po zajtrku prebere časopise. Pred kosilom vodi trening. Po večerji odide domov. 

Pred tekmo nadzoruje ogrevanje igralcev. Med tekmo vodi igralce. Po tekmi odgovarja na 

vprašanja novinarjev. 

9. Da bi izvedel, katere poškodbe in druge zdravstvene težave imajo igralci ter ali bodo 

lahko nastopili na tekmi. 

Da bi odgovarjal na vprašanja novinarjev. 

Da bi izvedel podatke, ki bi mu koristili pri delu. 

Da bi pomagal svojim igralcem premagati nasprotnika. 

Da bi raje in bolje igrali. 

10. strokovnjak, ki zdravi z masažo in razgibavanjem, 

javni pogovor z novinarji, nogometno moštvo 

Pripravljaj se na šolsko nalogo; datum pisanja po dogovoru, ko se bomo vrnili v 

šolo 

2. ŠOLSKA NALOGA        7. razred   

 

V kolikor nimaš knjige, lahko prebereš Lepega janičarja na spodnji povezavi: 



  https://sl.wikisource.org/wiki/Lepi_jani%C4%8Dar_(Rado_Murnik)            
 

Josip Jurčič: Jurij Kozjak 

Rado Murnik: Lepi janičar 

F. S. Finžgar: Pod svobodnim soncem 

 

Najprej napiši nekaj besed o avtorju  (5 povedi)/                             4 

Avtorja uvrsti v čas in prostor ( Kdaj in kje se je rodil; kdaj in kje je umrl.). 

Zapiši nekaj podatkov o njegovem delu (kaj je bil po poklicu in s čim se je ukvarjal), naštej 

nekaj njegovih najpomembnejših del (3). 

 

Napiši, kdo je glavna oseba, in dve  osebi označi z dvema  

značajskima lastnostma in to utemelji.                                              5 

 

Napiši obnovo dela tako, da najprej predstaviš snov (o čem pripoveduje), nato čas in kraj 

dogajanja.                                                                                           2 

 

Zapiši strnjeno obnovo (bodi pozoren na časovno zaporedje).        10 

 

Zapiši mnenje o ravnanju glavnega junaka (utemelji) in kako bi ravnal ti.                                                                                                 

                                                                                                              2 
Zapiši mnenje o knjigi in ga utemelji (vsebina, jezik in opis junakov)  3 

Zapiši, komu bi knjigo priporočal in zakaj.                                     2 

 

Zapiši zaokroženo in povezano besedilo (ne odgovarjaj na vprašanja oz. ne zapisuj v 

alineah). 

Pravopis: 10               

Skupaj: 38 

19 – 23 = 2 

24 – 28 = 3 

29 – 33 = 4 

34 – 38 = 5 
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