
1. ura: TJA 
Dragi sedmošolec/ sedmošolka! (17. 4. 2020) 
 
V prejšnjih urah smo že veliko utrjevali stopnjevanje pridevnikov.  

 
Danes pa si bomo pogledali, kako pridevnike uporabimo v tradicionalnih izrazih z as … as.  
V slovenščini jih imenujemo stalne besedne zveze ali idiomi. Verjetno si za njih slišal/a pri urah 
slovenščine. 
 
- Odpri učbenik ali spletni učbenik na strani 109 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html   

- Najprej poskušaj ustno rešiti nalogi 8a in 8b. Preveri svoje odgovore na ikoni “i” na levi strani.  

- Sedaj si prepiši spodnji zapis v velik zvezek.  

TRADITIONAL EXPRESSIONS AS…AS 

 

1. as quiet as a mouse     tih kot miška 

2. as free as a bird   svoboden kot ptica (ptiček na veji) 

3. as busy as a bee  priden kot čebela, kot mravlja 

4. as old as the hills   star kot zemlja 

5. as sharp as a razor   oster kot britev 

6. as black as coal   črn kot saje, kot oglje, kot noč, kot vran 

7. as flat as a pancake   raven kot deska 

8. as brave as a lion   pogumen kot lev 

9. as cold as ice    mrzel kot led 

10. as light as a feather   lahek kot pero, kot sapica 

11. as hard as rock   trd kot kamen 

12. as sweet as honey   sladek kot med 

13. as pretty as a picture  ljubka, lepa kot roža, lepa kot slika 

14. as green as grass   zelen kot trava 

15. as white as snow   bel kot sneg 

16. as proud as a peacock  ošaben, nadut kot pav 

 
 
 
- Reši še naloge v delovnem zvezku: 
stran 112/ nalogi 22, 23a 
stran 113/ 23 b. 
 

 

That is all for today. Well done! 

 

 

 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html


2. ura: GUM 
Snov imaš tudi v spletni učilnici. 

 
 

 



 
 

 

3. in 5. ura: GUM 
Danes pri LUM nadaljujete s fotografijo. Navodila so v spletni učilnici. 

 

 

4. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, petek, 17. 4. 2020  

Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj si prisluhnil/-a pesmi  KODER PLAVIH LAS, ki jo je napisal srbski pesnik Miroslav Antić.  

S pomočjo razlage, ki te je čakala v spletni učilnici, si odgovoril/-a na zastavljena vprašanja. Moji 

odgovori te čakajo v spletni učilnici. Primerjaj jih s svojimi in jih po potrebi dopolni in popravi. 

Danes si boš uredil/-a zapiske. V spletni učilnici ti pripenjam gradivo. 

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 

 

6. ura: ŠZZ 
Gradivo najdeš v spletni učilnici. 

 



6. in 7. ura: ONA 
Dragi učenec, učenka IP ONA 

Začnemo s projektno nalogo EKOSISTEM V PLASTENKI in PREHRANJEVALNA VERIGA. Navodila za 

izvedbo vas čakajo v spletni učilnici. 

Ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

 


