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Razred: 7. A, 7. B in 7. C 

Predmet: SLJ 

Datum: 25. 5.–30. 5.                                                Učiteljici: Polona Kalan, Tadeja Plut Krajnik 

Pozdravljeni, učenci!  

V tem tednu boste nadaljevali s stavčnimi členi.  Spoznali boste predmet  in rešili 

nekaj vaj v del. zvezku. Rešene naloge v DZ preveri s spletnimi rešitvami, če jih 

kdo ne najde, naj nama sporoči po e-pošti.  

Prebrali/poslušali boste humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori. 

 

1. ura 

Vaja za ponovitev/utrjevanje (rešitve najdeš na koncu gradiva) 

 

V povedih podčrtaj povedek (             )  in osebek (___________). Primere 

prepiši v zvezek. 

 

Mojca in Andrej sta potovala po Savinjski dolini.  

Preplašeni muc se ni znašel. 

Luka je padel v lužo.  

Filip je brez dovoljenja posodil sošolcu knjigo.  

Gospa Julija je skrbno pomerjala obleke iz babičine skrinje. 

 

Poznamo sedem različnih stavčnih členov. Danes boste spoznali predmet.  

Zapis v zvezek:  

PREDMET 

Stavčni člen, ki nam pove, koga ali česa se veseli (Ana), komu ali čemu se 

približuje, koga ali kaj si je ogledala, o kom ali o čem se pogovarja, s kom 

ali s čim se ukvarja, je predmet.  

Po predmetu se torej vprašamo z raznimi vprašalnicami za sklone + 

povedek: zato je predmet v raznih sklonih (le v imenovalniku ne – v njem je 

vedno osebek). Podčrtamo ga z dvema ravnima črtama                    . 

 

primer: Janez se boji hišnika. 
                                      rod. 

 

 Vprašanje: Koga se boji Janez? (PREDMET V RODILNIKU)                           

  

Na str. 95 reši 1. vajo za predmet in str. 96 (2., 3. naloga). 
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2. ura 
Vaje za utrjevanje predmeta v delovnem zvezku str. 97, 98. 
 
3., 4. ura 
 
Vsi sedmošolci že dobro poznate pisatelja Josipa Jurčiča, saj ste se na začetku 

šolskega leta odpravili na ekskurzijo po Dolenjski in tam obiskali njegov rojstni kraj, 

Muljavo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

V šestem razredu smo pri pouku brali odlomek iz njegovega romana Deseti brat 

(Kako je Krjavelj s hudičem opravil), ki velja za prvi slovenski roman.  

 

Josip Jurčič: KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI 

 

1. Na povezavi https://youtu.be/NF8EHmZEcl8  poslušaj radijsko igro (23 minut) ali 

pa v Youtube vpiši Kozlovska sodba v Višnji Gori. 

 

2. V berilu si natančno preberi odlomek z naslovom Kozlovska sodba v Višnji Gori, 

avtorja Josipa Jurčiča. 

 

3. V berilu odgovori na tri vprašanja (zeleni rombi) in odgovore zapiši v zvezek. Na 

ostale tri odgovori ustno. Preberi tudi Male učenosti. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

Jurčičeva domačija na Muljavi 

 

Krjavljeva koča 

https://youtu.be/NF8EHmZEcl8%20poslušaj%20radijsko%20igro%20(23
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://kraji.eu/slovenija/jurciceva_rojstna_hisa/slo&psig=AOvVaw0sIXZHVhQvKf27KFJlELos&ust=1590079967364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjpttnzwukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://prijetnodomace.si/jurciceva-domacija/&psig=AOvVaw0sIXZHVhQvKf27KFJlELos&ust=1590079967364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjpttnzwukCFQAAAAAdAAAAABAP
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4. Dopolni in prepiši v zvezek. 
 

dogodkov     posmehuje     Humoresko      Josip           polž           pretirava      senci 
     kratko      slabostim in napakam      smešnih imen      zavezanimi      značajev 

 
_Humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori je napisal _______________ Jurčič. 

Gre za _______________ in šaljivo zgodbo, v kateri se pisatelj nežaljivo 

______________ človeškim ______________________________, npr.: 

podkupljivosti, tožarjenju, obračanju po vetru, koristoljubju ... Pri bralcu vzbuja smeh 

z rabo ________________________, npr. Zaropotaj, Drnulja, Slamorezec ... 

Pogosto_____________v opisovanju ______________ in ____________, npr.: 

višnjanski _________________ je vzor skromnosti, ponižnosti in potrpežljivosti ... 

Pretiravanje v dogajanju pa najdemo v sami izvršitvi sodbe, saj je bil kozel po 

____________ tepen, Drnulja pa je moral ta tepež gledati z ____________________ 

očmi.  

 
Se nadaljuje naslednji teden …  
 
 

 

 

Rešitev zgornje vaje:  

 

Mojca in Andrej sta potovala po Savinjski dolini.  

 

Preplašeni muc se ni znašel. 

 

Luka je padel v lužo.  

 

Filip je brez dovoljenja posodil sošolcu knjigo. 

  

Gospa Julija je skrbno pomerjala obleke iz babičine skrinje. 

                     


