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Dragi moji sedmošolci! 

 

Kar verjeti ne morem, da je za nami že tretji teden pouka na daljavo. Ne glede na to, da smo 

omejeni v gibanju, nam zaradi številnih obveznosti čas zelo hitro mineva, vsaj meni. In še vedno 

velja tisto, kar sem zapisala tudi prejšnji teden - da sem zelo ponosna na vas in da vas zelo 

pogrešam. Upam, da ste vsi zdravi in da zmorete vse obveznosti, ki vam jih učitelji nalagamo.  

 

In kaj boste počeli ta teden? 

Ta teden, ki je zaradi velikonočnega ponedeljka krajši, bomo namenili DEFINICIJI POJMA, 

izvedeli pa boste tudi nekaj zanimivosti o življenju rudarjev nekoč. 

 

NAVODILA ZA DELO od 14. 4. 2020 do 16. 4. 2020  

 

Učna snov: Življenje rudarjev nekoč - delo z neumetnostnim besedilom (stran 128 -130), 

definicija pojma (stran 131-135) 

 

Dejavnost učencev/navodila za delo 

1. Ta teden boste spoznali nekaj zanimivosti o življenju ljudi/rudarjev v preteklosti.  Pred 

branjem izhodiščnega besedila pri 1. nalogi razložite pomen 3 danih besed, pomagajte si s SSKJ 

(imate ga tudi na spletu). 

Nato si preberite besedilo pri 2. nalogi (Življenje rudarjev nekoč, stran 128) in rešite 2., 3. in 4. 

nalogo. Naloge se navezujejo na prebrano besedilo. 

 

2. Definicija pojma 

Za lažje delo in razumevanje obravnavane teme sem vam pripravila zapis, ki si ga prepišite v 

zvezek. S pomočjo njega boste naloge zagotovo lažje rešili. 

 

Definicija pojma 

 

Definicija pojma je sestavljena iz treh delov: 

1. Navedemo pojem, ki ga razlagamo. 

2. Nato navedemo njegovo nadpomenko. 

3. Na koncu navedemo značilnosti, posebnosti, po katerih je definiran pojem prepoznaven. 

 

Primer: Limona   je   sadež,   ki je rumene barve in kislega okusa. 
                                                             

          pojem          nadpomenka            značilnosti, posebnosti definiranega pojma 

 

Pozor: Pri pisanju bodi pozoren na rabo vejice, ki stoji za nadpomenko. 

 

Da bi pojme pravilno opredelili, definicije najpogosteje poiščemo v leksikonih ali pa 

slovarjih. 

 

 

Ko si boste preglednico prepisali v zvezek, se lotite reševanja nalog (stran 131 – 135).  

Pri reševanju vaj si pomagajte z razlago, ki ste si jo prepisali v zvezek in jo imate še podrobneje 

zapisano na strani 132. 
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Do četrtka, 16. aprila rešite naloge in mi sporočite, kako uspešni ste bili pri reševanju. Napišite 

mi tudi, če katere naloge niste vedeli rešiti (številka naloge in stran učbenika). Poslala vam bom 

dodatna navodila za reševanje nalog, da boste lahko dopolnili svoje rešitve. 

 

Želim vam uspešno delo.  

 

S prijaznimi pozdravi in z željo, da se čim prej vidimo,  

učiteljica Breda Kerčmar 
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