
SLOVENŠČINA–7. a 

Navodila za samostojno delo 

 Ponedeljek, 25. 5. 2020 

 

 Preglej rešitve naloge v DZ, str. 77–79, 8–12. 

 

8. naloga 

Zaradi bolezni Matije ni bilo v šoli./Matije ni bilo v šoli zaradi bolezni. 

Zaradi pomanjkanja časa/Zaradi premalo časa se Petra ni naučila pesmice./Petra se ni 

naučila pesmice zaradi pomanjkanja časa/zaradi premalo časa.  

Miha je pokukal skozi ključavnico v sobo zaradi radovednosti/iz radovednosti./Zaradi 

radovednosti/Iz radovednosti je Miha pokukal skozi ključavnico v sobo. 

Športni dan je odpadel zaradi dežja./Zaradi dežja je odpadel športni dan. 

Danes nimamo večerje zaradi mamine odsotnosti./Zaradi mamine odsotnosti danes nimamo 

večerje. 

Gledališka predstava bo odpadla zaradi bolezni glavnega igralca./Zaradi bolezni glavnega 

igralca bo danes odpadla predstava. 

 

9. naloga 

Po smislu, npr.: 

Čevlje si je dobro/vestno/natančno očistil. Pismo je lastnoročno/nečitljivo/sama podpisala. 

Jutri bo vreme pretežno/zelo/povsem oblačno. Kosilo bo z veseljem/iz obupa/navdušeno 

skuhala sama. Soseda na ulici je prijazno/komaj/mimogrede pozdravil. Do hrane se je treba 

lepo/primerno/spoštljivo obnašati. Film je pogledal mimogrede/z navdušenjem/v solzah. 

Pred jutrišnjo tekmo se mora dobro/pošteno/v miru naspati. Iskanja prislovnih določil sem se 

resno/temeljito/površno lotila. 

 

10. naloga 

Po smislu, npr.: 

Kje se najboljše počutim? Ob morju. 

Kdaj so živeli dinozavri? V davnih časih. 

Kako je tujec odpeljal z bencinskega servisa? Brez plačila. 

Zakaj sta se danes dopoldne spet prepirala? Zaradi bratove nevoščljivosti. 

Kje se zvečer dobiva? Pred koncertno dvorano. 

Kdaj bomo počitnice preživljali na Marsu? V prihodnjem tisočletju. 

Zakaj je očetu slabo že ves dan? Zaradi pokvarjene hrane. 

V odgovorih se pojavljajo (različna) prislovna določila. 

11. naloga 

Po smislu, npr.: 

Tanja se zaradi samote (p. d. v.) že celotno popoldne (p. d. č.) v svoji sobi (p. d. k.) 

naveličano (p. d. n.) igra s punčko. 

Pes pred sosedovo hišo (p. d. k.) zaradi starosti (p. d. v.) ves čas (p. d. č.) hudobno (p. d. n.) 

laja na mimoidoče. 

Učenec je v ponedeljek (p. d. č.) zaradi zamude avtobusa (p. d. v.) nehote (p. d. n.) v 

glasbeni šoli (p. d. k.) zamudil pouk. 



Prijatelj mi bo popoldne (p. d. č.) iz solidarnosti (p. d. v.) z veseljem (p. d. n.) pomagal rešiti 

nalogo kar pri meni doma (p. d. k.) 

 

12. naloga 

Na koncu pomola se je v sončnem zahodu ponosno zibala Petrova jadrnica. 

 

Osebek Petrova jadrnica Prisl. dol. časa v sončnem zahodu 

Povedek se je zibala Prisl. dol. vzroka / 

Predmet / Prisl. dol. načina ponosno 

Prisl. dol. kraja Na koncu pomola   

 

Velika množica ljudi jo je z začudenjem opazovala. 

Osebek Velika množica 

ljudi 

Prisl. dol. časa / 

Povedek je opazovala Prisl. dol. vzroka / 

Predmet jo Prisl. dol. načina z začudenjem 

Prisl. dol. kraja /   

 

Na vrh jambora je Peter prejšnji dan obesil veliko zastavo z belim galebom na sredi. 

Osebek Peter Prisl. dol. časa prejšnji dan 

Povedek je obesil Prisl. dol. vzroka / 

Predmet veliko zastavo z 

belim galebom na 

sredi 

Prisl. dol. načina / 

Prisl. dol. kraja Na vrh jambora   

 

Zaradi rahlega vetra se je galeb občasno skril. 

Osebek galeb Prisl. dol. časa občasno 

Povedek se je skril Prisl. dol. vzroka Zaradi rahlega 

vetra 

Predmet / Prisl. dol. načina / 

Prisl. dol. kraja /   

 

Petra je ob pogledu na presenečeno množico navdajalo veliko veselje. 

Osebek veliko veselje Prisl. dol. časa ob pogledu na 

presenečeno 

množico 

Povedek je navdajalo Prisl. dol. vzroka / 

Predmet Petra Prisl. dol. načina / 

Prisl. dol. kraja /   

 

 

 REŠI naloge v DZ ll, str. 79–80, nal. 13, 14. 


