
Pozdravljeni sedmarji,  

začenjamo s  šestim tednom dela na daljavo. To je še zadnji teden pred 

prvomajskimi počitnicami.  

Prejšnji teden smo ponovili pravopis, v tem tednu pa bomo ponovili besedne 

vrste.  

1. ura (v tednu od 20. - 24. 4. 2020) 

1. V zvezek na neumetnostna besedila napiši naslov PONOVITEV BESEDNIH 

VRST in dodaj datum.  

Nato prepiši spodnji  povedi in reši naloge povezane z njima (nalog ne 

prepisuj, piši samo rešitve pod zaporedno številko).  

Če potrebuješ pomoč v zvezi z besednimi vrstami (npr. se ne spomniš, katere naklone 

poznamo, si pomagaj z notranjo stranjo platnic delovnega zvezka). 

Ko končaš delo, fotografiraj in mi  do 23. 4. 2020 pošlji na naslov: 

erika.koren-plahuta@guest.arnes.si 

 

V bližnji tovarni je opoldne zatulila sirena.  

1. Nad besede v povedi napiši besedne vrste.  

2. Izpiši samostalnike in jim določi sklon. 

3. Izpiši glagol ter mu določi osebo, število, čas in naklon.  

4. Glagol postavi v velelni in pogojni naklon 

5. Poved zapiši v prihodnjem času.  

6. Sklanjaj prvi samostalnik v dvojini.  

7. Izpiši prislov in mu določi vrsto.  

8. Izpiši pridevnik in mu določi vrsto ter stopnjo.  

Njegovega avtomobila niso mogli več popraviti, saj mu je odpovedal 

motor.  

1. Izpiši svojilni zaimek.  

2. Izpiši osebni zaimek in pojasni, na kaj se nanaša.  

3. Izpiši samostalnike in jim določi sklon 

4. Izpiši prvi glagol in ga pretvori v sedanjik.  

5. Spregaj drugi glagol v sedanjiku.  

6. Drugi glagol postavi v nedoločnik ter ga uporabi v samostojni povedi.  

7. Drugi glagol spremeni v 2. osebo, množine, velelnik.  



2. in 3. ura (v tednu od 20. - 24. 4. 2020) 

1. V zvezek za neumetnostna besedila zapiši naslov OPIS ŽIVLJENJA LJUDI V 

NEKI DRŽAVI ALI SKUPNOSTI, dodaj še datum.  

2. V  DZ na straneh 71, 72 preberi in reši naloge v zvezi z besedilno 

vrsto OPIS ŽIVLJENJA LJUDI V NEKI DRŽAVI ALI SKUPNOSTI. Naloge 8 ni 

potrebno rešiti. 

3. Nato v zvezek prepiši naslednji zapis:  

Ko opisuješ način življenja ljudi, navedeš: 

- kje živijo, kaj jedo in pijejo, 

- kako so oblečeni, 

- katere praznike praznujejo, 

- kako se šolajo, 

- s katerimi športi se ukvarjajo. 

 

4. Preberi si naslednje besedilo.  

ŽIVLJENJE ŠERP 

Mnogi Slovenci danes hodijo v gore, da bi uživali v lepotah narave, si nabrali 

moči ali osvojili nove vrhove. Visoko v gorah pa stalno živijo nepalska gorska 

plemena. Majhen nepalski narod so Šerpe. Njihovo ime izvira iz 

besed šer (vzhod) in pa (ljudstvo). Lahko bi rekli, da se imenujejo ljudstvo z 

vzhoda. 

Prvotna domovina Šerp je vzhodni del Tibeta, blizu nekdanje tibetansko-kitajske 

meje. Danes jih najdemo še v dolini južno od Mount Everesta, kjer živi v 600 

hišah okrog 2200 Šerp. Največja vas leži 3790 metrov visoko. 

Hiše manj premožnih so narejene iz trsja, ometane z blatom ter krite s slamo. 

Premožnejši pa si zgradijo hiše iz kamna. Skodlaste strehe so zelo redke. 

Pogosteje je videti strehe iz ploščatih kamnov, največ pa je pločevinastih streh, 

ki so obložene s kamni. Primerjamo jih lahko z našimi planšarijami. 



Le redke hiše imajo elektriko. Ker visoko v gorah primanjkuje lesa, Šerpe svoja 

bivališča ogrevajo s posušenimi jakovimi iztrebki. Z njimi kurijo na odprtem 

ognjišču, kjer kuhajo tudi svojo preprosto hrano. Najbolj znana jed je dal bat. To 

je riž z lečino omako, ki je ponavadi močno začinjena. Radi jedo tudi campo – 

jed, ki je podobna našim žgancem. Ker hrane primanjkuje, otroci in odrasli jedo 

le dvakrat na dan. 

Šerpe poleti pasejo črede jakov na višinah do 5000 metrov nad morjem. Na 

pašnikih najdemo tudi ovce in koze. Najvišja polja segajo do 4500 metrov 

visoko. Na njih pridelujejo koruzo, ječmen in krompir. Na terasastih poljih, ki 

ležijo pod 2000 metri, pridelujejo riž. Pod 1000 metri pa pridelujejo banane, 

mandarine in ananas. 

Šerpe se ukvarjajo tudi s trgovino. V Tibet tovorijo maslo, barve, papir, petrolej, 

riž in sladkor, domov pa prinašajo sol. Predvsem pa so znani kot višinski nosači 

in kuharji alpinističnih odprav. Zato danes vsakomur, kdor alpinistom nosi tovor, 

rečemo kar šerpa. 

Do svojih otrok so izjemno prijazni in jih nikoli ne tepejo. Takoj ko otroci shodijo, 

jih začnejo pripravljati za nosače. Ti imajo v življenju Šerp pomembno vlogo. Ker 

v gorati del dežele ne vodi nobena cesta, morajo ves tovor prinesti na svojih 

hrbtih. Šol je zelo malo in obiskujejo jih le redki otroci. Ker je pokrajina gorata, 

ni prostora za nogometna igrišča. Otroci pa radi igrajo odbojko. 

Šerpe so budisti in zelo verni ljudje. Častijo s snegom pokrite vrhove, saj so 

prepričani, da na njih živijo njihovi bogovi. Spoštujejo pa tudi hindujske bogove. 

Zato imajo več kot 100 verskih praznikov na leto. 

                                                                                                                                                

                   (Po Vikiju Grošlju) 

 

Navodilo sledi   na naslednji strani. 

 

 

 



5. Iz prebranega  besedila  v ZVEZEK  prepiši spodnje podatke in izpolni 

preglednico.  
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