
Draga učenka, dragi učenec. 

Začenja se 10. teden šole na daljavo. Kar vleče se in vleče, mi pa se tudi ne 

damo, kajne. V tem tednu se bo počasi zaključil mesec maj in naslednji 

ponedeljek bomo že v juniju, zadnjem mesecu šolanja na daljavo. Še malo … 

V letošnjem šolskem letu so nam ostala še humoristična (smešna)besedila, dela 

iz grške antične književnosti in dramska besedila ter stavčni členi in  pa 

ponovitev pravopisa. Odločila sem se, da bomo stavčne člene obravnavali v 

naslednjem šolskem letu, zato nikar ne zavrzi delovnega zvezka za 7. razred.  

1. -2. ura (teden od 25. 5 .  – 29. 5. 2020) 

1.Zagotovo poznaš pravljico bratov Grimm Rdeča kapica. Ne boš bral te 

pravljice, ampak njeno priredbo, ki jo je prepesnil Roald Dahl (poznaš ga po 

delu Matilda …) z naslovom Rdeča kapica in volk. Odpri delovni zvezek na strani 

156 in jo preberi. Nato reši naloge na strani 157/2-7.  

2.V zvezek za umetnostna besedila napiši naslov ROALD DAHL: RDEČA KAPICA 

IN VOLK, dodaj še datum in napiši kratko obnovo te pesnitve.  

Obnovo mi pošlji na moj elektronski naslov do 29. 5. 2020.  

 

3.-4. ura (teden od 25. 5 .  – 29. 5. 2020) 

1. V teh dveh urah boš ponovil osebna lastna imena/imena bitij.  Najprej naj te 

spomnim, da imena delimo na lastna in občna.  

2. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov PONOVITEV LASTNIH IMEN, 

dodaj še datum. Spodnji zapis prepiši v zvezek:  

 

 

 

 

 



VRSTE IMEN:                   

 

 

       OBČNA IMENA                                                          LASTNA IMENA 

- zapisujemo jih z malo začetnico                                     - zapisujemo jih z veliko začetnico 

- splošno poimenovanje                                   - konkretno poimenovanje 

- reka, država, knjiga, učenec 7. b razreda                         - Sava, Slovenija, Deseti brat, Jurij 

Novak 

 

 

 

    LASTNA IMENA BITIJ     ZEMLJEPISNA                                         STVARNA 

                                                             LASTNA IMENA                                 LASTNA IMENA 

Med lastna imena bitij spadajo: 
– osebna imena (Maja) in priimki (Cankar), 
– psevdonimi (Pižama) in vzdevki (Aleksander Veliki), 
– imena živali (Reks), 
– veroslovna in mitološka imena (Zeleni Jurij), 
– imena prebivalcev krajev (Metličan), pokrajin (Belokranjec), držav (Slovenec), 
celin (Evropejec) in planetov (Zemljan). 
Prvo besedo v imenih bitij iz pesmi, bajk in pripovedk, ki sama ni lastno ime, 
pišemo z malo ali veliko začetnico, npr. zeleni Jurij ali Zeleni Jurij, kralj Matjaž ali 
Kralj Matjaž, dedek Mraz ali Dedek Mraz. 
Z veliko začetnico pišemo tudi svojilne pridevnike, ki so nastali iz lastnih imen 

bitij, npr. Perunov sin. 

2. Reši spodnje naloge.  

A) Osebna imena zapiši z veliko začetnico. 

 K tabornikom so se prijavili matevž, gašper in luka. 
 Katero knjigo franceta bevka poznaš? 
 Pisatelj prežihov voranc je bil zaveden slovenec. 
 Srečal sem tvojega brata marka. 



 V nedeljo si je aljaž ogledal rojstno hišo franceta prešerna v vrbi na 
Gorenjskem. 

 Eden najbolj znanih grških bogov je zevs. 
 Stari slovani so verovali v več bogov, npr v peruna, vesno, velesa. 
 Enooki velikani v grški mitologiji so kiklopi. 
 Peter klepec je premagal turke. 
 Kdaj je vladala katarina velika? 
 Znameniti gordijski vozel je presekal aleksander veliki. 
 Prišla je tudi rdeča kapica s sedmimi palčki. 
 Zbrani kristjani so zapeli pesem svojemu stvarniku. 

 
B) Poišči napake in jih popravi.  

 Maticov avto se je pokvaril. 

 Kaj naj napišem Mitjatu na torto? 

  Mojega očita ni doma. 

  Ogledali smo si film z naslovom Ne čakaj na Maj. 

 Kaj bi bila za pusta: rdeča kapica ali sneguljčica? 
 

C) Reši vajo v zvezi z veliko začetnico pri OSEBNIH imenih na naslednji povezavi. 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-

vrste/pravopis/velikamala-zacetnica/obravnava-452/ 
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