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Slovenščina – 7. razred, delo na daljavo, 12. 5. 2020 

Datum: ______________ 

Ime, priimek: _____________________________ 

Predavateljica: Zlata Kastelic, prof. 

Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

Teme: 

• Pismo, sporočevalec, naslovnik 

• osebni zaimki 

• glagoli 

• števniki 

• opravičilo 

NEUMETNOSTNO BESEDILO 

1. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

                                                                                                                                Ljubljana, 14. 3. 20017 

Draga mami, 

  

čeprav sva se slišali že po telefonu, ti moram še napisati, da se imam super.  

S teto in Janom smo prekrižarili skoraj celo Ljubljano. Občudovala sem stavbe iz različnih 

obdobij, posebno so mi bile všeč tiste, ki so jih zgradili po načrtih arhitekta Plečnika. Skozi park Tivoli 

smo šli mimo živalskega vrta. Tam imajo živalske vrste z vseh celin sveta. Z vzpenjačo smo se peljali 

na Ljubljanski grad. 

Danes smo šli v kino gledat komedijo Spoznajte Robinsonove. Več o filmu ti bom povedala 

doma.  

Jutri mi teta obljublja vožnjo z ladjico po Ljubljanici. Mami, žal mi je, da nisi z nami. 

 

Poljubček 

  Maja 

 

2. Besedilo je (obkroži črko pred pravilno trditvijo)                                                                           1/  

a) javno pismo. 

b) uradno pismo. 

c) neuradno pismo. 

d) poročilo o dogodku. 

V eni povedi utemelji svojo odločitev.               1/ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. Na črti napiši, kdo je:                1/ 

a) sporočevalec: ______________________ 

b) naslovnik: _________________________ 

4. Kje se nahaja Maja med pisanjem pisma? _____________________________         1/ 

5. Čigave stavbe so bile Maji najbolj všeč? _______________________________         1/ 

Iz besedila izpiši tisti del povedi, iz katerega si to ugotovil.           1/ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Kaj bo Maja mami povedala šele, ko se bosta videli?              1/ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Iz prvega in drugega odstavka izpiši vse osebne zaimke in jih analiziraj. V zadnji stolpec 

vpiši, na koga/kaj se zaimek nanaša, npr. tebe – os. z., 2. os., 2. sklon   

        7,5/ 

osebni zaimek oseba število sklon osebni zaimek se nanaša na 

     

     

     

 

8. Iz drugega odstavka izpiši 4 glagole v pretekliku, npr. sem delal   

                                                                                                                                      2/ 

__________________________________________________________________________________ 

9. V navedeni povedi podčrtaj stavčne člene (osebek, povedek, predmet) in jih poimenuj.   

                                                                                                          3/ 

Teta   mi   obljublja   vožnjo  z   ladjico. 

 

10. Odpravi napake v vprašalnih povedih tako, da prečrtaš napačno besedo in nad njo napišeš 

ustrezno.                 3/ 

O komu sta se pogovarjala? O našem psu. ◆ S kom najraje ješ palačinke? Z marmelado. ◆ 

Pri komu si bil včeraj? Pri Andreju.  ◆ Kaj Petra še ni prebrala? Skritega dnevnika Jadrana 

Krta. ◆ Čemu si posodil zgoščenko? Marku. ◆ S čem se lahko pohvališ? Z opravljeno bralno 

značko. 
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11. Števnika napiši z besedo.              2/ 

365 – _____________________________________________________ 

75. – ______________________________________________________ 

12. V spodnjih povedih poišči prislovna določila in jih ustrezno vpiši v preglednico. V 

tabelo vpiši še vrste prislovnih določil.            6/ 

Na meji smo čakali pet ur.  Zaradi prehlada je imel vneta ušesa.  Aleš se je po treh dneh 

vrnil domov.  Nežno ga je pobožala.  Zaradi presenečenja je Zvonko poskočil kot žrebiček.  

prislovno določilo 

kraja; KJE? 

prislovno določilo 

časa; KDAJ? 

prislovno določilo 

načina; KAKO? 

prislovno določilo 

vzroka; ZAKAJ? 

    

    

 

13. Glagolom v preglednici določi glagolski naklon.                                   4/ 

je bil Povedni naklon bodi  

bi jedla  gremo  

zakleni  obuj  

predstavljam  bi dovolila  

 

14. Podčrtaj pravilno obliko svojilnega in povratno svojilnega zaimka.     2,5/ 

Predstavljam vam mojega/svojega dobrega prijatelja. ◆ Andraž, vrni mi moje/svoje 

rokavice. ◆ Vsak narod ima njegove/svoje navade. ◆ To je njihova/svoja stvar. ◆ Vsaka 

stvar ob njenem/svojem času. 
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15. V soboto, 2. junija 2012, si povabljen/-a na rojstnodnevno zabavo svojega 

prijatelja/prijateljice. Napiši mu/ji opravičilo, ker se zabave ne boš mogel/mogla udeležiti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besedilna vrsta: 2/ 

Vsebina: 2/ 

Pravopis: 2/ 

 

 

 


